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A jornada da transformação

Sei que o ano já começou, mas, antes de qualquer coisa – e sendo o nosso primeiro 

contato por aqui – um feliz 2021 a todos. E pensar que o RH Premium Digital, o 

primeiro da coleção 2020, vinha ao público em um cenário ainda “pré-pandemia” 

no Brasil. O quanto as coisas mudaram de lá para cá. Ao longo de todo o ano passado, 

acompanhamos de perto os desa�os para o mercado e para os pro�ssionais e, junto com 

eles, as adaptações e transformações pensadas em função disso.

Dentre elas, e muitas empresas tiveram de adotar talvez antes do previsto, foram as 

estratégias em prol da transformação digital de seus negócios. Os impactos da pandemia 

do novo coronavírus nesse cenário ainda vêm sendo estudados e analisados. 

Segundo o estudo “A Inteligência Arti�cial (IA) na era da COVID-19: Otimizando o papel 

da IA na geração de empregos e crescimento econômico no Brasil”, conduzida pela 

consultoria americana FrontierView a pedido da Microsoft, a adoção de inteligência 

arti�cial pode adicionar 4,2 pontos percentuais de crescimento ao PIB brasileiro até 

2030, isso em um cenário de benefício máximo onde empresas e governos utilizem 

a tecnologia para expandir operações e o mercado de trabalho adote todas as suas 

funcionalidades disponíveis.

Mas, para que isso seja possível, essa jornada precisa ser conduzida de maneira 

ética, responsável e que seja acessível a todos. Nesta edição do RH Premium Digital, 

conversamos com Cristiane Carvalho, diretora de RH da Microsoft Brasil, que deixou bem 

claro a prioridade e a ênfase na capacitação e treinamento do capital humano. Além 

disso, ela contou quais foram as prioridades e adaptações da companhia desde o início 

da pandemia; equidade de gênero; diversidade; sustentabilidade e proteção de dados. 

Por aqui, também trouxemos diversos estudos sobre as principais tendências – positivas 

e negativas – nas organizações; o impacto da Covid-19 na transformação digital e nas 

habilidades demandadas; o que podemos esperar em Recrutamento e Seleção; como a 

tecnologia se tornou uma aliada na saúde mental e muito mais. São temas que apoiam 

– e fazem re�etir – sobre a jornada da transformação digital nas empresas. Seguimos de 

olho nela. 

Boa leitura a todos,

Gabriela Ferigato
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Quando o debate gira em torno de tendên-
cias para se adotar no cotidiano operacio-
nal das empresas, inovação é uma palavra 

utilizada com frequência. Não por acaso, a�nal, o 
ato de inovar pode abrir portas para grandes opor-

tunidades de se aprimorar a e�-
ciência de processos e eliminar 
gargalos nos tempos atuais. Ter 
a maturidade de se reinventar 
sem maiores resistências inter-
nas, de acordo com as exigên-
cias de um mercado em cons-
tante evolução, é um objetivo 
comum a organizações preocu-
padas com a produtividade de 
suas equipes e o próprio sucesso 
do negócio.
Seguindo essa mentalidade, um 
dos primeiros passos a se consi-
derar é a importância da cultura 
organizacional e o comporta-
mento dos pro�ssionais diante 
da presença de soluções tecnoló-
gicas. Sem nenhum tipo de mo-
vimentação dentro deste contex-

to, torna-se improvável que as equipes acompanhem 
as mudanças ocorridas sem abrir mão de seus pro-
tagonismos no dia a dia de trabalho. Por isso, o pa-
pel dos líderes ganha uma forte in�uência para que a 
inovação seja abraçada com inteligência e equilíbrio. 
Valores, hábitos e modelos organizacionais empre-
gados pela companhia têm in�uência no engaja-

mento dos colaboradores e a forma como eles enxer-
gam o lugar em que trabalham. Quais são as maiores 
lacunas e o que está ou não funcionando na cultura 
de sua empresa? Se todos os detalhes importam e 
determinam o nível de e�cácia dos departamentos, 
o líder deve realizar uma avaliação ampla até iden-
ti�car tópicos que necessitam de uma abordagem 
diferenciada. Desse modo, os resultados obtidos ser-
virão de parâmetro para os rumos que a organização 
deverá seguir. 
A transformação cultural, como o termo sugere, 
aponta para a reformulação de costumes que já não 
se mostram mais efetivos e carecem de uma nova 
concepção por parte dos setores empresariais. É por 
meio da mudança no mindset dos pro�ssionais que 
o processo de implementação tecnológica passa a fa-
vorecer uma conexão proveitosa entre todas as par-
tes e podem atuar com uma sintonia extremamente 
positiva. 
Sobretudo, é preciso compreender que, antes da 
transformação digital e os ganhos produtivos liga-
dos à tecnologia, o líder precisa estender suas ações à 
capacitação dos times que interpretarão os insumos 
retirados de ferramentas tecnológicas. Esse nível de 
excelência operacional caracteriza uma gestão em 
que as pessoas têm convicção de como os recursos 
tecnológicos chegaram para simpli�car etapas e va-
lorizar a participação humana. Logo, não seria exa-
gero algum a�rmar que a transformação também 
acontece na mente e no comportamento de todos, 
sem distinções. 
Como resultado de uma conscientização realizada 

Cultura 
organizacional 
pautada na inovação
Por Ana Luiza Milan

          Um dos 
primeiros passos 
a se considerar 
é a importância 
da cultura 
organizacional e 
o comportamento 
dos pro�ssionais 
diante da presença 
de soluções 
tecnológicas.”

ARTIGO
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no campo comportamental, na prática, os ganhos 
obtidos pelas empresas são evidenciados em um me-
lhor desempenho das operações digitalizadas. Em 
outras palavras, a transformação digital centraliza 
seus esforços no aprimoramento estrutural, enquan-
to a transformação cultural prioriza o fator humano 
e sua capacitação. 

Ponto de virada para 
enfrentar demandas externas

Os re�exos de uma cultura organizacional orientada 
a métodos inovadores também bene�ciam a pers-
pectiva estratégica da empresa e como ela respon-
de a situações que fogem do escopo interno. Isto é, 
com o uso inteligente de tecnologias e o respaldo 
técnico que oferecem para a tomada de decisão dos 
pro�ssionais será possível apoiar o planejamento 
estratégico em uma �exibilidade indispensável, re-

“A transformação 
digital centraliza 
seus esforços no 
aprimoramento 
estrutural, 
enquanto a 
transformação 
cultural prioriza o 
fator humano e sua 
capacitação.

duzindo riscos perigosos para o 
andamento do negócio. 
Por �m, vale destacar que, ge-
ralmente, o crescimento traz 
consigo diversos elementos de-
sa�adores, que colocam à prova 
o poder de adaptabilidade das 
empresas. Forti�car uma gover-
nança corporativa concedendo o 
mesmo grau de relevância para 
as pessoas e à chegada da tecno-
logia é �rmar um compromisso 
bem-vindo com a inovação em 
sua potência máxima.

Ana Luiza Milan é cofundadora 
e Head de Projetos na Receiv, plataforma inteligente 
de contas a receber. Psicóloga, com especialização em 
Administração de Recursos Humanos.
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Com o avanço da tecnologia, a velocidade das 
informações e da conectividade, �cou ainda 
mais evidente a necessidade de transformação 

nas empresas. Mesmo aquelas mais tradicionais foram 
conduzidas a quebrarem paradigmas e pensarem em 
novas soluções, culturas, formatos de trabalhos e fer-
ramentas. A chamada quarta revolução industrial está 
transformando a produção, comunicação, mobilida-
de, análise de dados, negociação e saúde, além da pró-
pria gestão de pessoas.
Muitas empresas e atividades deixarão de existir nos 
próximos anos. Novas habilidades vão se impor sobre 
as habilidades tradicionais e grande parte do uso da in-

teligência tradicional será trans-
ferida para máquinas e softwares.
Entretanto, a quantidade de em-
presas que fecham as portas por 
problemas de gestão e o aumento 
de casos de estresse e ansiedade 
em todo mundo abrem espaço 
para uma discussão: a da relação 
da Inteligência Arti�cial (IA), 
que move essa quarta revolução 
industrial com a Inteligência 
Emocional (IE). Mas, e agora, 
como utilizar o melhor delas?
Ao lado dos algoritmos e das má-
quinas, a IA é capaz de simular 
a capacidade humana de racio-
cinar, tomar decisões e resolver 
problemas. E ela vai além ao 
reduzir jornadas, indicar botões 

preferidos e aumentar a produtividade e agilidade de 
um trabalho ou atividade. Os maiores avanços dentro 
dessa inteligência acontecem na percepção e cognição 
dos sistemas. 
Junto disso, o reconhecimento por voz e análise de 
sentimentos também vêm se desenvolvendo a passos 
largos. Exemplos disso são a Siri, Alexa, Google As-
sistant, alguns controles de TV ou tecnologias mais 
“industriais”, como os serviços de machine learning 
das chamadas big techs (IBM, AWS, Huawei etc). 
Um estudo realizado por James Landay, cientista de 

Como usar o 
melhor das inteligências?
Por Celson Hupfer

10 ARTIGO

          Talvez o grande 
desa�o do século não 
seja apenas investir 
em inovação, em 
tecnologia ou apenas 
em pessoas, mas, 
sim, em equilibrar e 
aperfeiçoar tantas 
possibilidades que já 
temos diante de nós”

computação de Stanford, concluiu que o reconheci-
mento de voz já é cerca de três vezes mais rápido do 
que digitar em um celular.
Já a IE é a capacidade de identi�car, racionalizar e or-
ganizar as emoções, avaliar os próprios sentimentos e 
os dos outros e, mais do que isso, lidar com eles com 
sabedoria. Segundo um levantamento realizado pela 
ONU sobre as 10 habilidades do futuro, a Inteligência 
Emocional aparece na 5ª posição e, segundo alguns 
pesquisadores, a IE está de braços dados com o sucesso 
pessoal e pro�ssional, já que ela também virou uma 
característica competitiva no mercado de trabalho. 
Pessoas emocionalmente inteligentes têm característi-
cas em comum, são mais con�antes, empáticas, moti-
vadas, possuem consciência de atitudes, relacionam-se 
e se comunicam de modo mais equilibrado e encaram 
situações difíceis com mais assertividade.
A grande questão que se coloca então é como encon-
trar o equilíbrio adequado entre estas duas maneiras 
de se relacionar com os problemas reais da vida: a to-
mada de decisão, o uso do nosso tempo, a realização 
de atividades, a produção e o relacionamento com as 
pessoas e a gestão/RHs.
Evidentemente não temos espaço aqui para discutir 
cada um desses campos. Por isso, minha intenção é 
trazer alguns insights apenas para uma das atividades 
essenciais da Administração de Recursos Humanos 
nas empresas: a do recrutamento e seleção de pesso-
as, campo que vem sendo invadido por tecnologias 
ligadas à IA.
Sistemas e ferramentas que utilizam Inteligência Arti�-
cial ajudam a não apenas encontrar as melhores pesso-
as para as diversas atividades, mas permitem também 
construir trajetórias mais adequadas para encontrar os 
melhores colaboradores. O aprendizado da máquina 
pode ser utilizado não apenas para escolher os can-
didatos com as habilidades técnicas mais adequadas, 
mas também para evitar vieses de qualquer natureza, 
frequentes nos algoritmos tradicionais. Além disso, 
algoritmos também ajudam a analisar sentimentos a 
partir da interação com os indivíduos e alertar para 
eventuais di�culdades da empresa ou do candidato 
vindas do âmbito das emoções (IE).
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pensar diferente, bom senso e capacidade de abstrair. 
Este é o campo da Inteligência Emocional e ela está 
relacionada à tomada de decisão em momentos difí-
ceis, à resolução de problemas muito complexos e que 
exigem olhar para o futuro com quase nenhuma base 
do passado e, em última análise, em como melhor 
aproveitar-se da própria Inteligência Arti�cial.
Até onde a Inteligência Arti�cial vai substituir funções 
hoje humanas? Até onde a Inteligência Emocional 
pode contribuir para um melhor uso da IA? Sobre esse 
ponto, já assistimos a IA criar emoções, portanto, ago-
ra temos que equilibrar as vantagens das ferramentas 
e saber como extrair o melhor de cada inteligência em 
nosso negócio. Talvez o grande desa�o do século não 
seja apenas investir em inovação, em tecnologia ou 
apenas em pessoas, mas, sim, em equilibrar e aperfei-
çoar tantas possibilidades que já temos diante de nós.

Celson Hupfer é fundador e CEO da Connekt, 
plataforma inteligente de recrutamento digital. 

A importância de combinar IA com IE no mundo da 
gestão deve considerar dois dos fatores mais impor-
tantes para o mundo dos negócios: o do desempenho 
e o da inovação. Frequentemente, o desempenho está 
associado à excelência na execução, à disciplina nos 
processos, que são frutos da repetição, do aperfeiçoa-
mento e do que estudiosos denominam melhoria con-
tínua. Esse é, sem dúvida, o grande e principal campo 
da Inteligência Arti�cial. Por isso, medimos grande 
parte dos efeitos da IA em termos de redução de tem-
po para execução de tarefas, desde as mais simples de 
uma linha de produção até atividades mais complexas, 
como a da redação de uma peça jurídica ou análise de 
uma tomogra�a computadorizada.
Também avaliamos a IA por sua capacidade de acertar 
mais ou errar menos, independentemente do campo 
de aplicação. Por sua vez, a inovação está associada a 
outras competências, a maioria delas ainda muito pró-
prias dos humanos, apesar das investidas da IA neste 
campo também. Trata-se de competências ligadas à ca-
pacidade de reagir ao imprevisto, capacidade de criar e 

https://www.infojobs.com.br/


A promulgação da Lei Geral de Proteção de Da-
dos, ocorrida em setembro de 2020, trouxe 
uma série de dúvidas para as empresas brasilei-

ras. Entre elas, observamos questionamentos sobre quais 
serão os impactos da LGPD nos controles de monitora-
mento e de investigação empresarial.
Num primeiro momento, as empresas estarão em busca 
da adequação à nova Lei, iniciando pelo mapeamento 
do ciclo de vida de todos os dados pessoais coletados 
para a realização das suas atividades econômicas. O pro-
cesso começa pela identi�cação do titular dos dados, 
origem e coleta, tratamento e armazenamento, destinos, 

quem os acessa, qual o período de 
arquivamento, como é realizado 
seu descarte e, por �m, qual a �na-
lidade da coleta, para enquadrar as 
atividades nas bases legais permi-
tida pelo art. 7º e 11º da LGPD.
Após re�etir sobre todas essas 
questões iniciais de adequação, as 
empresas passarão a se preocupar 
com a possibilidade de manter as 
atividades de controle de moni-
toramento e de investigação em-
presarial, visto que este processo 
contém dados pessoais dos cola-
boradores.
Pelo Código Civil, artigo 932, 
inciso III, os empregadores têm 
a responsabilidade pela reparação 
dos danos causados por seus em-
pregados no exercício do trabalho 
que lhes competir ou em razão 

dele. Ou seja, a empresa responde por qualquer ato ile-
gal cometido pelo seu colaborador, ainda que não haja 
culpa de sua parte.
Por esta razão, visando a prevenção contra atos ilíci-
tos que possam ser perpetrados pelos funcionários, as 
empresas fazem uso de controles de monitoramento e 
investigação empresarial. Com essa medida, é possível 
detectar fraudes, crimes de corrupção, atitudes não per-
mitidas pela organização, entre outras.

A LGPD impactará no 
monitoramento e na 
investigação empresarial?
Por Jessica Paula Felipe

12 ARTIGO

            As empresas 
passarão a se 
preocupar com a 
possibilidade de 
manter as atividades 
de controle de 
monitoramento e 
de investigação 
empresarial, visto que 
este processo contém 
dados pessoais dos 
colaboradores”

Se pensarmos que os bens disponibilizados pela 
empresa para os colaboradores executarem suas 
atividades, como computadores e celulares, são de 
propriedade da organização, direito devidamente 
assegurado pela Constituição Federal, isso signi�ca 
que os dados armazenados nesses equipamentos são 
de domínio da empresa e devem ser utilizados ape-
nas para a �nalidade determinada pelo empregador.
Por isso, é muito importante que seja registrado, no 
momento da contratação, para que o colaborador 
tenha ciência que poderá ser monitorado e investi-
gado. Essa informação deve estar expressa nos ter-
mos de recebimento dos bens, especi�cando que o 
equipamento é de propriedade da empresa e deverá 
ser utilizado estritamente para atividades pro�ssio-
nais, estando sujeito a práticas de monitoramento 
em situações necessárias.
Esse procedimento também envolve os e-mails cor-
porativos dos funcionários, que podem ser acessa-
dos pelas empresas, já que é pací�co o entendimento 
dos Tribunais, sedimentado pela decisão do Colen-
do Tribunal Superior do Trabalho (TST - AIRR 
613/2000), de que a organização é proprietária dos 
instrumentos de trabalho utilizados para o cumpri-
mento das atividades laborais.
Ainda é preciso aguardar as de�nições pela Agência 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), que fará 
a �scalização e a aplicação das sanções que decorre-
rem do descumprimento da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) quanto às situações es-
pecí�cas e rotineiras da privacidade dos dados.
Isso signi�ca que ainda não sabemos como serão 
tratados os impactos da LGPD nos controles de 
monitoramento e investigação corporativa, mas en-
tende-se que tais práticas realizadas com a �nalidade 
de coibir fraudes, crimes de anticorrupção, atitudes 
não permitidas pela organização, entre outras, não 
serão prejudicadas, desde que o colaborador, ao ser 
contratado, tenha ciência.

Jessica Paula Felipe é advogada, especialista em Compliance 
e Direito Digital
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Em um mundo desa�ador e em constante mu-
dança, as empresas devem atuar de forma cada 
vez mais inovadora. Para isso, é preciso contar 

com uma cultura organizacional que estimule essa 
atuação, com equipes enxutas, ágeis, abertas ao novo 
e lideranças visionárias que engajem a todos em tor-
no de um propósito. O responsável por garantir uma 
estrutura que permita aos negócios prosperar é o RH. 
É ele o guardião da cultura e do desenvolvimento das 
pessoas dentro das organizações, ajudando a formar 
talentos que contribuem para um crescimento sus-
tentável. 

Apesar disso, as empresas ainda 
não enxergam a importância 
do investimento no setor de 
Recursos Humanos. Um levan-
tamento da Gartner de 2018 
indica que os investimentos em 
marketing nas empresas repre-
sentam 11,2% de suas receitas, 
enquanto o investimento em 
treinamento de pessoas gira em 
torno de 0,63 a 1,64% do fatu-
ramento, segundo pesquisa da 
ABTD de 2018. 
Isso ocorre porque muitas vezes 
o pro�ssional de desenvolvi-
mento organizacional foca seu 
trabalho apenas no operacional 
e no processual, sendo o mapea-

mento dos resultados de seu trabalho mais subjetivo, 
por lidar muito com aspectos comportamentais.  Na 
maioria das vezes, o seu papel começa a ser valoriza-
do a partir do momento em que ele entende onde os 
problemas estão acontecendo na operação do negó-
cio, com a compreensão do cliente �nal e de como se 
agrega valor nas entregas.  
Adotar um olhar mais objetivo e estratégico, falar a 
mesma linguagem dos outros setores e se aproximar 
das lideranças são atitudes fundamentais para que o 
RH consiga analisar os resultados de suas ações, ma-

É preciso provar 
o valor do RH
Por Fernanda Damiani

14 ARTIGO

          O responsável 
por garantir uma 
estrutura que 
permita aos negócios 
prosperar é o RH. 
É ele o guardião 
da cultura e do 
desenvolvimento das 
pessoas dentro das 
organizações”

pear o �uxo de valor e comprovar a sua importância 
dentro de uma organização. Para isso, é fundamental 
ter conhecimento aprofundado do negócio e encon-
trar meios de ter acesso às estratégias da empresa, se-
jam elas de curto ou longo prazo. E nesse processo 
torna-se necessário cortar desperdícios no acompa-
nhamento de indicadores e medir realmente aquilo 
que gera benefícios para a organização.
Apesar de lidar com aspectos comportamentais, o RH 
pode utilizar diversos dados e indicadores que ates-
tem o sucesso de suas iniciativas. Existem diferentes 
fatores que podem ser medidos, é preciso apenas que 
haja regularidade na mensuração e um olhar apurado 
para a análise, conectando os números relacionados 
ao desenvolvimento e à gestão de pessoas aos resulta-
dos dos negócios. 
Ao mapear o retorno do investimento em Recursos 
Humanos, os pro�ssionais de desenvolvimento or-
ganizacional conseguem demonstrar com maior cla-
reza e objetividade o valor que seu trabalho agrega 
em qualquer contexto. Nesse processo não é preciso 
“reinventar a roda” ou abraçar todos os indicadores ao 
mesmo tempo.  É possível partir de indicadores gerais 
como, por exemplo, índice de retenção de talentos e 
taxa de produtividade no trabalho, até indicadores de 
efetividade (T&D) e operacionais. 
Antes de mais nada, ao olhar para os dados aferidos o 
RH deve questionar: qual problema eu consegui re-
solver com isso? Fez diferença no alcance de objetivos 
estratégicos dos negócios? Está na hora de o pro�ssio-
nal de RH tomar voz no processo de transformação 
das empresas e atuar de forma mais assertiva e e�cien-
te, encontrando sinergias, reduzindo desperdícios, 
cortando processos desnecessários e adotando uma 
visão inteligente de negócio. 

Fernanda Dehnhardt Damiani é sócia-diretora da 
Muttare Consultoria de Gestão, empresa especializada 
na mudança de modelos de gestão e na formação e 
desenvolvimento de lideranças e equipes. 
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O ano de 2020 foi fortemente marcado pelo 
crescimento de manifestações e iniciativas 
que traziam a diversidade do time como 

pauta a ser discutida. Seja por meio de comitês ou 
seleções para um per�l de pro�ssionais dentro de 

grupos menos representados, 
muitas dessas ações partiram, 
consciente ou inconsciente-
mente, do compliance anti-
discriminatório que, como o 
nome já evidencia, tem como 
objetivo principal garantir o 
bom convívio, respeito à di-
versidade e segurança dentro 
de uma instituição pública ou 
privada.
São programas que visam im-
plementar novas normas, con-
troles e processos de governan-
ça corporativa para identi�car, 
prevenir e acabar com possíveis 
situações discriminatórias, que 
incluem tratamentos desfavo-
ráveis ou incoerentes devido à 
cor, raça, etnia, gênero, orien-
tação sexual, visão política, 
classe social, de�ciência física, 
entre outras diversas razões in-
cabíveis.
Sendo assim, esse tipo de me-
todologia também tem como 

Compliance 
antidiscriminatório 
é o caminho para 
preservar a diversidade
Por Eduardo Tardelli

16 ARTIGO

          De nada 
adianta uma 
organização 
adotar um discurso 
antirracista ou 
politicamente a 
favor da diversidade 
se na rotina do 
local existem atos 
discriminatórios 
contra os próprios 
colaboradores, 
clientes, parceiros ou 
qualquer outro tipo 
de relacionamento 
da empresa”

efeito minimizar e erradicar danos emocionais e 
�nanceiros a quem sofre injustiças dentro do am-
biente organizacional, seja diretamente, a exemplo 
dos salários desiguais para pro�ssionais de mesma 
função com sexos diferentes; ou indiretamente, 
como em casos em que uma norma, critério ou 
prática (que deveria ser neutra) coloca alguns indi-
víduos em situações de desvantagem em compara-
ção aos outros.
Tendo em mente que o compliance tem relação 
com a conduta da empresa e sua adequação às nor-
mas dos órgãos de regulamentação, vale observar 
que a mudança dessas diretrizes deve considerar 
também esse viés, entendendo que de nada adianta 
uma organização adotar um discurso antirracista 
ou politicamente a favor da diversidade se na roti-
na do local existem atos discriminatórios contra os 
próprios colaboradores, clientes, parceiros ou qual-
quer outro tipo de relacionamento da empresa.
E, para mudar, é preciso incluir algumas boas prá-
ticas que incluem Canal de Denúncias, que recebe 
e encaminha noti�cações de denúncias sobre qual-
quer tipo de má conduta (assédio moral, sexual, 
racismo, entre outras); Código de Conduta Ética, 
que nada mais é do que um documento que con-
terá as normas e os princípios da empresa para que 
todos os colaboradores o sigam, incluindo tópicos 
que pregam a não tolerância à discriminação; e, por 
último, a checagem de terceiros – ou background 
check –, que é capaz de prever uma má conduta 
por parte de um colaborador ou outro tipo de rela-
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cionamento da empresa por meio da veri�cação de 
seus dados e relacionamentos públicos com outras 
companhias.
E, assim como a tecnologia pode ajudar a disse-
minar políticas externas e posicionamentos de 
diversidade e antirracismo nas redes sociais e co-
municados o�ciais, tão comumente adotados por 
empresas na atualidade, podem ser usadas para 
outros �ns. Entre eles, podemos mencionar solu-
ções tecnológicas como o big Data e mineração 
de dados, para buscar informações valiosas em um 
curto espaço de tempo etc. Dessa forma, equipes 
de compliance, RH e gestão de riscos conseguem 
realizar mais checagens e tomar as suas decisões de 
forma mais assertiva.
A�nal, mais do que remediar e tentar controlar a 
avalanche de críticas que vierem junto a um possível 
vazamento de práticas discriminatórias, corrupção, 

“É preciso investir
em métodos de 
checagem,
investigação e em 
soluções que
otimizem este tipo de 
processo.
A prevenção e as 
boas práticas
são sempre a melhor 
escolha.

fraudes e processos trabalhistas 
envolvendo tanto colaboradores, 
quanto outros relacionamen-
tos das empresas (fornecedores, 
investidores, transportadoras, 
entre outros), é preciso inves-
tir em métodos de checagem, 
investigação e em soluções que 
otimizem este tipo de processo. 
A prevenção e as boas práticas 
são sempre a melhor escolha!

Eduardo Tardelli é CEO da 
upLexis, empresa de software que 
desenvolve soluções de busca e 
estruturação de informações extraídas de grandes volumes 
de dados (Big Data) extraídos da internet e outras bases 
de conhecimento

https://solides.com.br/


Quando o assunto é transformação digital e inovação,  
Cristiane Carvalho, diretora de RH da Microsoft Brasil, deixa bem claro 
a prioridade e a ênfase na capacitação e treinamento do capital humano

Por Gabriela Ferigato

A adoção de inteligência arti�cial pode adicionar 4,2 pontos percentuais de crescimento ao PIB brasilei-
ro até 2030, isso em um cenário de benefício máximo onde empresas e governos utilizem a tecnologia 
para expandir operações e o mercado de trabalho adote todas as suas funcionalidades disponíveis.

Segundo o estudo “A Inteligência Arti�cial (IA) na era da COVID-19: Otimizando o papel da IA na geração 
de empregos e crescimento econômico no Brasil”, conduzida pela consultoria americana FrontierView a 
pedido da Microsoft, a tecnologia tem um imenso potencial de transformar os negócios e a sociedade, mas, 
para que isso seja possível, precisa ser conduzida de maneira ética, responsável e que seja acessível a todos.
Conforme resume Cristiane Carvalho, diretora de Recursos Humanos da Microsoft Brasil, em entrevista ao 
RH Premium, “sem capacitação, sem que as pessoas possam se sentir confortáveis em utilizar a tecnologia, sem 
ser um meio para um �m, ela não é e�caz”. E esse tem sido um dos principais focos da companhia nessa seara. 
Essa jornada também expõe desigualdades sociais e de gênero, sendo grandes desa�os para que o Brasil possa 
se bene�ciar de todas as oportunidades. “Se a gente não capacitar as pessoas, vamos acentuar as desigualdades 
sociais, e não só no Brasil, e não vamos conseguir (empresas, instituições e Governo) avançar na agenda de 
transformação, porque não haverá força de trabalho para fazer isso”.
Para endereçar os desa�os, a Microsoft lançou, por exemplo, o programa “Microsoft Mais Brasil”, um plano 
abrangente que irá apoiar o crescimento inclusivo por meio de tecnologia, programas de sustentabilidade e 
quali�cação para até 5,5 milhões de brasileiros. “A transformação digital começa na transformação da educa-
ção, então a gente tem um olhar começando com a escola; outro para a mão de obra atual e como habilitá-la; 
e um terceiro em como capacitar e atrair a participação de mulheres na tecnologia”, destaca Cristiane.
Ao longo da entrevista, a pro�ssional também contou quais foram as prioridades e adaptações da companhia 
desde o início da pandemia do novo coronavírus; equidade de gênero; diversidade; sustentabilidade e prote-
ção de dados. Acompanhe o bate-papo.
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CAPACITAR
PARA  INOVAR

Quais foram as principais adaptações e priorida-
des na gestão de pessoas da Microsoft desde o 
início da pandemia?
Cristiane Carvalho: A gente não sofreu tanto como 
alguns clientes e empresas do mercado na questão da 
cultura do trabalho remoto, porque a Microsoft já ti-
nha esse modelo de trabalho, o que se intensi�cou foi 
o fato de que nós não éramos 100% remoto. Então, 
eu acho que a primeira adaptação, e não foi imedia-
tamente, mas logo nos primeiros 30 dias, foi perceber 
que isso seria mais longo. Priorizamos, claro, a saúde 

de nossos colaboradores e a perspectiva de que pu-
dessem cuidar de suas respectivas famílias, porque a 
escola logo parou, então tivemos esse olhar de pais 
que estavam com as crianças em casa ou contribuido-
res que estavam cuidando de pessoas mais idosas na 
família, ou dando apoio. A primeira medida foi asse-
gurar que todo mundo entendesse nossos protocolos 
de segurança e de preservação, então a gente reforçou 
todas as ferramentas que já tínhamos (programas, ini-
ciativas etc.). Por exemplo, já tínhamos uma licença 
que qualquer colaborador pode tirar para cuidar de 



19

“A gente entende que 
a quarta revolução 
industrial, na verdade, 
se trata de uma 
revolução de inovação 
impulsionada pela 
transformação digital”

Cristiane Carvalho
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alguém da família, chamada Family Caregiver, co-
municamos sobre essa licença se precisassem usar e 
reforçamos todos os recursos que tínhamos de saúde 
mental. A segunda coisa, sobre o trabalho remoto, foi 
olhar em relação à ergonomia, porque não necessa-
riamente as pessoas tinham tudo em suas casas para o 
trabalho – desde empréstimo de cadeira de escritório, 
monitor etc. À medida que progrediu, vimos a ne-
cessidade em criar outras licenças, e não apenas no 
Brasil, a corporação sentiu isso. 

E quais foram essas ações?
Concedemos 12 semanas de licença remunerada para 
os funcionários com �lhos em idade escolar. Pensan-
do em pais, principalmente, porque surgiu essa de-
manda e muitas pessoas não tinham apoio e passaram 
a administrar toda a casa, �lhos e o trabalho, mas 
qualquer um poderia usar até mesmo para cuidar da 
família. Evoluímos para realmente preparar os lide-
res, tivemos vários debates e conversas para primeiro 
trabalhar os times na situação remota e aí percebemos 
que todos estavam sobrecarregados e com muitas reu-
niões, e a gente não tinha percebido que simplesmen-
te passamos o formato presencial para o online, e não 
funcionava. Enquanto isso, a Microsoft fez parceria 
com vários institutos para ver os efeitos dessa intera-
ção, que não é natural do humano, e fomos ajustando 
– formatos de reuniões, respeitar horários de almoço, 
término da carga do dia, colocar pausas na agenda 
etc. No início os relatos eram “divertidos”, “estou co-
zinhando e ouvindo a reunião ao mesmo tempo”, mas 
esse multitasking não seria sustentável. Preparamos os 
líderes para isso no sentido de deixá-los com um olhar 
mais apurado para sinais de Burnout, possíveis im-
pactos emocionais e tentamos a�nar conversas.

Ao mesmo tempo em que o home office ace-
lerou mudanças e transformações no mercado 
de trabalho, ele também refletiu um dos gran-
des problemas do Brasil: a desigualdade social, 
segundo dados recentes do IBGE. O modelo de 
trabalho evidencia, em muitas vezes, as condi-
ções desiguais de cada um para que seja pos-
sível trabalhar de casa. Você comentou sobre 
o olhar voltado à ergonomia, mas, de maneira 
geral, como a Microsoft percebe essa questão, 
principalmente em relação à infraestrutura e 
condições de trabalho?
Olhamos, por exemplo, os estagiários. Nós formamos 
um comitê de gestão de crise desde o início e nos reu-
níamos quase todo dia no começo, depois uma média 
de duas vezes por semana. Formamos um e-mail de 
distribuição para que as pessoas pudessem mandar 
qualquer pergunta, preocupação etc. Fomos desco-
brindo as questões mais importantes conforme iam 
aparecendo. Logo na segunda semana da pandemia, 
todo mundo estava trabalhando de casa, não chega-
mos a fechar inteiramente o escritório, mas recomen-
damos para usos extremos, já com todo protocolo de 
segurança. Mas nós temos um programa de estágio 

que integra todas as classes sociais e pensamos que tal-
vez não tivessem banda larga para trabalhar 100% de 
casa, então aprovamos excepcionalmente a banda lar-
ga aos estagiários. E foram surgindo questões mais es-
pecí�cas de cada grupo, de cada realidade. À medida 
que era possível, fomos ajustando políticas ou crian-
do ações temporárias. Quando estamos no escritório, 
“igualamos” todo mundo, mas não podíamos partir 
do pressuposto que todos têm as mesmas condições. 

Como a gestão de pessoas da Microsoft tem con-
tribuído e impulsionado a cultura de transforma-
ção digital da companhia? A pandemia acelerou 
essa transformação? E como envolver os colabo-
radores nesse processo?
Do ponto de vista interno, a Microsoft já vem se 
transformando há uns cinco, seis anos desde a chega-
da do novo CEO, Satya Nadella, e a transformação 
começou com uma reformulação, uma ressigni�ca-
ção da missão e do propósito da empresa. E, no cer-
ne dessa missão, está apoiar a transformação digital. 
A gente entende que a quarta revolução industrial, 
na verdade, se trata de uma revolução de inovação 
impulsionada pela transformação digital. Mudamos 
do mundo analógico para o mundo digital, com 
todas as implicações, principalmente em termos de 
cultura e capacitação da força de trabalho, e a gente 
olha desde a missão, cultura, de qual líder a gente 
precisa e quais são as soluções passando pela própria 
capacitação dos nossos colaboradores. Nos envolve-
mos bastante em treinamento interno, de parceiros e 
clientes para que a tecnologia seja e�caz para apoiar, 
porque sem capacitação, sem que as pessoas possam 
se sentir confortáveis em utilizá-la, sem ser um meio 
para um �m, ela não é e�caz. Quando envolvemos 
inteligência arti�cial e machine learning, por exem-
plo, a capacitação se torna ainda mais crítica. A Mi-
crosoft transformou um grande modelo de negócio, 
de sair de modelo on premise [modelo de servidor 
físico] para nuvem, toda a questão da inteligência 
arti�cial (IA) e como as nossas soluções podem ser 

“Temos um olhar, 
falando em capacitação, 
começando com a 
escola; outro olhar para 
a mão de obra atual 
e como capacitá-la; e 
um terceiro olhar em 
como capacitar e atrair a 
participação de mulheres 
na tecnologia”



Em algumas entrevistas, líderes da Microsoft ci-
tam a adoção do conceito de growth mindset. 
Qual seria a sua base?
Nesse mundo de inovação, esse conceito, ou como 
traduzimos no Brasil “mentalidade de crescimento”, 
não é especí�co da Microsoft, mas fez todo sentido 
para esse momento novo da empresa como um ha-
bilitador. A mentalidade de crescimento é um dos 
atributos para a nossa cultura, tudo começa com esse 
fundamento, porque estamos falando de capacitação. 
Temos de aprender, desaprender, reaprender e cons-
tantemente fazer isso. Esse é o mundo onde você vai 
ter que experimentar, nem todas as respostas estão 
aí. É a crença de que podemos nos desenvolver, ex-
perimentar, errar, aprender, ajustar e ser adaptável. 
Acreditamos que tudo isso tem que estar no centro de 
uma cultura. E, junto com isso, na cultura do apren-
dizado da Microsoft. Em ser uma empresa que vai 
precisar aprender constantemente. 

Retomando sobre a presença de mulheres na 
tecnologia.  As áreas de tecnologia e gestão no 
mercado empresarial estão se abrindo para as 
mulheres, mas a diferença de salário entre os 
gêneros cresceu entre 2017 e 2019 (de 22,4% 
passou para 23,4%), segundo uma pesquisa fei-
ta pela Revelo, que conecta candidatos a vagas 
da área, a partir de dados registrados na plata-
forma por mais de 14 mil empresas e 1 milhão 
de candidatos. O quanto estamos distantes da 
equidade? Como avançar e qual a responsabi-
lidade das empresas, seus líderes e o RH nessa 
jornada?
Nós temos um compromisso bem claro, inclusive �r-
mado com uma iniciativa da Organização das Nações 
Unidas (ONU) dos princípios de empoderamento 
das mulheres, somos uma das empresas signatárias. 
Em relação à representatividade das mulheres na força 
global de trabalho, estamos em quase 29% e o Brasil 
está em linha com esse número. Ela vem crescendo, 
onde vemos o maior desa�o? Mulheres técnicas. Nós 
temos uma força de trabalho que dá uma importância 
e um peso muito grande na profundidade técnica, e 
acreditamos que teremos que capacitar, formar e con-
tribuir não só para a Microsoft, mas, sim, para o País 
e para a sociedade. Temos algumas iniciativas nessa 
área desde alunas, chamada “DigiGirlz”, para trazer o 
interesse de meninas e mulheres para a tecnologia. Há 
apresentação de executivas que falam de suas carreiras 
até classes, módulos de treinamento, uma mini aca-
demia. Investimos em plataformas de aprendizado, 
academia de inteligência arti�cial em parceria com 
universidades do mundo inteiro, na iniciativa “Mais 
Brasil” lançamos uma grande parceria com a Secreta-
ria de Ciência e Tecnologia do Governo, em cursos 
traduzidos para o português, usamos a plataforma da 
Microsoft. Temos investido em movimentos para tra-
zer interesse de mulheres e capacitá-las para ao �nal 
desse curso. Acreditamos que é um caminho sem vol-
ta, na verdade, temos que intensi�car. 

criadas de forma responsável e ética. Temos uma 
série de princípios em torno do uso da IA, a pri-
vacidade de dados, todos esses componentes vivem 
internamente para ajustar a nossa gestão, políticas e 
processos, mas é uma jornada, porque a Microsoft, 
diferente talvez de outros concorrentes, não nasceu 
na nuvem, mas fez a transformação. E estamos na 
jornada. Avançamos em vários campos, na cultura, 
na capacitação, mas temos um trabalho grande pela 
frente. Temos discutido muito a escassez de talentos 
para o mundo de tecnologia. É um desa�o.

Ainda sobre capacitação, o estudo “A Inteli-
gência Artificial (IA) na era da COVID-19: Otimi-
zando o papel da IA na geração de empregos e 
crescimento econômico na América Latina”, en-
comendado pela Microsoft à consultoria Fron-
tierView, mostrou que o mercado de trabalho 
brasileiro terá que requalificar cerca de 22% da 
mão de obra existente para suprir a demanda 
projetada para a adoção da inteligência artifi-
cial no País nos próximos 10 anos. Como condu-
zir essa capacitação? 
A gente acredita que a transformação digital tem 
quatro pilares importantes: missão e estratégia – em 
que você está se reinventando, e essa mudança sig-
ni�cativa que aconteceu com a pandemia vai exigir 
muito que as pessoas reimaginem e reinventem seus 
negócios. Outro pilar é entender qual é o seu ativo 
principal, como gerar valor para o seu cliente, segui-
do por cultura e capacitação. Quando olhamos para 
esse último tópico, e temos feito parcerias com insti-
tutos e consultorias para entender como a tecnologia 
pode ajudar, vemos que, na verdade, se a gente não 
capacitar as pessoas, vamos acentuar as desigualda-
des sociais, e não só no Brasil, e não vamos conseguir 
(empresas, instituições e Governo) avançar na agenda 
de transformação, porque não haverá força de traba-
lho para fazer isso. A transformação digital começa 
na transformação da educação, então a gente tem um 
olhar, falando em capacitação, começando com a es-
cola; outro olhar para a mão de obra atual e como 
habilitá-la; e um terceiro olhar em como capacitar e 
atrair a participação de mulheres na tecnologia. Ain-
da é muito baixa, e já começa na ciência da compu-
tação, não passa de 20% em pesquisas. A presença 
de mulheres na tecnologia, principalmente em cargos 
técnicos, é ainda muito desigual, e outra jornada, por 
consequência, da equidade salarial. Temos a semente, 
que é educação, e talvez a gente não esteja educando 
para o futuro e para as capacidades. Temos uma força 
de trabalho hoje que precisa se capacitar – principal-
mente a que está desempregada, e os números subi-
ram signi�cativamente até em função da pandemia. 
Para se recolocar talvez as oportunidades de trabalho 
estejam em outra área que você não está capacitado, 
então lançamos a iniciativa “Microsoft Mais Brasil”, 
que tem um pilar forte em parcerias nesse sentido. E 
outra questão são as pro�ssões que ainda vão existir, 
olhando para o futuro. 
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Em relação à equidade salarial, temos um compromis-
so na Microsoft com a equidade entre mulheres e ho-
mens no mesmo cargo, e vem evoluindo bastante. A 
Microsoft já tem a segunda líder mulher na presidên-
cia [Tânia Cosentino], temos várias líderes femininas. 
Temos olhado para as lideranças, cargos executivos 
e mulheres de modo geral. Hoje ainda encontramos 
muito desa�o no lado técnico. A gente investe mui-
to em treinamentos, desenvolvimento de lideranças, 
temos alguns programas com parcerias que abordam 
a alta con�ança, comportamentos das mulheres que 
chegaram depois no mercado de trabalho, e conver-
sas internas também. Quando olhamos para as pro-
moções, vemos como está o mix entre os gêneros, as 
diversidades e as bandas de audiência em jovens ta-
lentos. Então, temos o olhar para a preocupação e o 
compromisso em promover o crescimento, a carreira e 
a equidade salarial.

Ainda sobre diversidade, o assunto esteve ex-
tremamente em evidência na sociedade e no 
ambiente corporativo em 2020. Iniciativas como 
a do Magazine Luiza em oferecer um programa 
de trainee exclusivo para negros gerou diversos 
debates. Como vocês enxergam ações afirma-
tivas como essa e como acelerar a diversidade 
nas organizações?
Em 2020, acredito que houve um olhar maior para 
raça, começou com o movimento “Black Lives Mat-
ter”, e talvez tenha gerado um awareness, subido o 
tema que já está há muitos anos entre nós, é históri-
co, no Brasil não é diferente, desde a escravidão, mas, 
sem dúvidas, estimulou o debate na sociedade e nas 
corporações. Temos um compromisso com a diver-
sidade e inclusão. É um dos pilares da nossa cultura. 
De fato, acreditamos que times diversos geram inova-
ção valor. Não é só uma bandeira social – além de ser, 
também. Mais do que isso, se a gente pretende ajudar 
a empoderar todas as organizações e clientes, quanto 
mais você re�etir a representatividade da sociedade 
talvez melhor você consiga entender as necessidades 
e dialogar com diferentes clientes e aspectos de co-
munidades que temos foco. O valor de negócio está 
ali. Não necessariamente re�etir uma representativi-
dade diversa garante um ambiente inclusivo. Temos 
que trabalhar nas duas frentes. Porque às vezes você 
traz, mas não integra e não tem esse senso de perten-
cimento e oportunidade das diferentes diversidades 
que você tem na sua força de trabalho. A gente real-
mente acredita nisso e temos muito orgulho porque 
em 2020 ganhamos o prêmio de melhores empresas 
para se trabalhar no setor que competimos, de mé-
dio porte no Brasil, e lá tem um feedback forte de 
ambiente inclusivo. Além disso, �camos entre as 10 
melhores empresas para se trabalhar em LGBTQI+. 
Em nossa pesquisa interna, 89,90% dos funcionários 
acham que temos um ambiente inclusivo e se eles se 
sentem bem-vindos, podendo ser autênticos. E não 
achamos que a jornada está feita. Temos políticas de 
não discriminação, canais de denúncia e investimen-
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tos em treinamento de sensibilização e, em 2020, re-
forçamos o conceito de vieses inconscientes e temos 
trabalhado muito o conceito de aliados e privilégios. 
Acreditamos que oferecer maneiras e ajudar a habili-
tar as pessoas a terem diálogos é uma forma impor-
tante de inclusão. 

Ações afirmativas, a exemplo da criada pelo 
Magazine Luiza, poderia ser um caminho ado-
tado pela Microsoft?
Na Microsoft a gente acredita em compromissos. Fize-
mos um manifesto interno, sobre qual é o nosso com-
promisso com a diversidade, e assinamos acordos que 
acreditamos. A gente faz compromissos que incluem 
diversidade, que incluem a nossa aspiração em termos 
de aumentar ainda mais o número de pessoas com de-
�ciência, por exemplo, e habilitá-los. A Microsoft, e 
a própria tecnologia da empresa, olha muito para as 
questões de acessibilidade. Acabamos de lançar dois 
aplicativos que ajudam as de�ciências visuais, vários de 
nossos produtos, como o Teams, checam essa questão. 
Já comentamos anteriormente sobre o compromis-
so com mulheres e o terceiro, talvez mais explícito, é 
com raça, com negros, especi�camente no Brasil onde 
a gente vem investindo mais em programas de capaci-
tação, temos visto de diferentes formas como a gente 
pode fazer mais. Porque a gente acredita que, de um 
modo geral, claro que há exemplos diferentes, mas, de 
um modo geral, é uma população representativa que 
foi deixada de lado desde a educação. Desde as condi-
ções sociais. E, ao invés de fazer programas exclusivos, 
temos aumentado a participação e o foco em capaci-
tação como uma parte do nosso compromisso. Temos 
um grupo formado por funcionários voluntários com 
quatro pilares: acessibilidade; mulheres; raça e LGB-
TQI+. E olhamos do ponto de vista de capacitação, 
práticas de inclusão, conscientização etc. Não �camos 
fechado em quatro paredes, queremos in�uenciar, ter 
voz e aprender. Porque é uma jornada de aprendiza-
do o tempo inteiro, olhamos para o mercado para 
aprender boas práticas, compartilharmos o que temos 
conquistado. Vemos como uma responsabilidade de 
inclusão social, mas, principalmente, acreditando que, 
ao habilitar as pessoas, traremos um valor enorme para 
Microsoft e para o mercado. 

Como engajar lideranças e todo o capital hu-
mano da empresa em prol de uma cultura sus-
tentável? Na edição de 2020 da pesquisa anual 
da PwC com Diretores Corporativos, a empresa 
perguntou quais as competências e skills que os 
respondentes consideram muito importantes 
para os integrantes dos Conselhos de Admi-
nistração. A primeira, disparada, foi expertise 
financeira (89%), sendo que expertise em ques-
tões de sustentabilidade representou apenas 
10%. Qual a sua perspectiva sobre esse cená-
rio e de que essa expertise deve estar presente 
nos Conselhos para que a sustentabilidade seja 
olhada de forma estratégica?



Eu, pessoalmente como pro�ssional, estou em uma 
jornada de aprendizado. De aprender mais sobre 
sustentabilidade. O tema tem ganhado um destaque 
maior nos últimos anos e dentro da Microsoft tam-
bém. Com compromissos de como a gente, como 
empresa, pode atuar, por exemplo, em tópicos como 
emissão de carbono e outras questões. Mas também 
tem ganhado um papel central em relação ao negó-
cio. A gente tem o privilégio em ter a Tânia Cosen-
tino como a nossa presidente e como uma apaixona-
da pelo tema há muitos anos. Ela é reconhecida em 
fóruns da ONU, entre outros fóruns, e ajuda muito 
termos uma líder que acredita na causa, que conhece 
e que pode nos ajudar nessa jornada. Criamos um 
grupo, uma função recente de �lantropia/ sustenta-
bilidade, que antes era dividido em outras funções, e 
temos promovido internamente grupos de trabalho 
com alguns objetivos, um deles é ver oportunidades, 
falar com clientes e buscar parcerias. O segundo ob-
jetivo é a educação de nós mesmos, eu sou uma ini-
ciante no tema e passamos a integrá-lo cada vez mais 
e olhar como ele pode aterrissar em nossas práticas. 
A gente já progrediu, mas a sustentabilidade entrou 
na pauta corporativa e da sociedade para �car e, sem 
dúvida, da Microsoft também. 

Em 2020, a pauta segurança de dados e priva-
cidade, muito motivada pelos desdobramentos 
da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), este-
ve em evidência. De que forma a Microsoft olha 
e lida com a privacidade de dados de seus cola-
boradores e parceiros?
Apesar da lei só ter chegado agora no Brasil, na Euro-
pa chegou há alguns anos, e a Microsoft tomou uma 
posição como empresa global de já ajustar suas po-
líticas e processos para o standard europeu – e fazer 
adequações em cada país à medida que as leis fossem 
sendo publicadas. Então, a gente já vem trabalhando 
há pelo menos 18 meses internamente com a LGPD. 
Reclassi�cando dados, o que é dado sensível, o que 
é dado privado, dando visibilidade aos funcionários 
etc. Quando chegou ao Brasil �zemos alguns ajustes, 
por exemplo, colocar um aditivo de trabalho no con-
trato, a responsabilidade da empresa e de cada fun-
cionário com seus dados. Na pandemia, por exem-
plo, os líderes quiseram mandar cestas nas casas dos 
funcionários, itens de happy hour online, essas coisas 
que demonstram preocupação e cuidado e que não 
podiam ser feitas no escritório. E uma das coisas que 
já �zemos desde o início é que, eu, como RH, não 
posso fornecer uma lista de endereço das pessoas do 
time. A alternativa seria mandar um e-mail pedindo 
para que as pessoas �zessem o que chamamos de op-
t-in e aqueles que respondessem com seu endereço 
enviasse apenas para quem solicitou e não circulando 
em uma lista de distribuição, que especi�cassem o 
uso da informação, e reforçando que depois ela seria 
descartada. O RH tem treinamento o ano todo e vem 
evoluindo conforme surgem as legislações. Os fun-
cionários têm um treinamento mais geral junto com 
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o treinamento de conduta pro�ssional, mas temos 
feito a conscientização e a cada momento a gente re-
lembra como fazer e como tratar os dados. E a tecno-
logia acelera muito o processo, porque temos nossos 
sistemas protegidos por toda essa con�guração sobre 
privacidade de dados. Com a pandemia, vimos or-
ganizações enormes trabalhando de casa, muitos ata-
ques cibernéticos, além da LGPD, há de novo uma 
coisa preeminente, um outro tema circulando e que 
vai haver muito aprendizado e adaptação. Vemos os 
tribunais de justiça já abrindo perspectivas para uma 
maior automatização, temos plataforma do governo 
digitalizando serviços, acreditamos que a tecnologia 
vai ajudar a criar um sistema de governança mais fácil 
do que o mundo analógico.

“Se a gente pretende ajudar a empoderar 
todas as organizações e clientes, quanto 
mais você re�etir a representatividade 
da sociedade talvez melhor você consiga 
entender as necessidades e dialogar 
com diferentes clientes e aspectos de 
comunidades que temos foco.”



https://gruposouzalima.com/


https://gruposouzalima.com/
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OTIMISMO E 
PRESSÃO

O relatório “The Workforce 

View”, estudo global da ADP, 

identificou as principais tendências 

– positivas e negativas – presentes 

dentro das organizações

Por Bruno Piai

Anualmente, a ADP, uma das principais 
empresas de gestão de capital humano no 
mundo, lança o relatório “�e Workforce 

View”, um estudo global que identi�ca as princi-
pais tendências – positivas e negativas – presentes 
dentro das organizações.
Em 2020, por conta da pandemia do novo corona-
vírus, a pesquisa foi dividida em dois cenários: pré 
e pós-Covid-19. Con�ra abaixo os dados levantados 
com os mais de 40 mil respondentes.
Em circunstâncias “normais”, ou seja, antes da pro-
pagação do vírus ao redor do planeta, gestores e co-
laboradores entrevistados demonstraram otimismo 
quanto aos próximos cinco anos no trabalho. O re-
latório da ADP revelou que mais de 92% do público 
participante da pesquisa acredita num futuro posi-
tivo para o mercado. 
Um dos fatores que contribui para a visão otimista 
é a lealdade. 58% planejam �car de 2 a 10 anos em 
uma mesma empresa, enquanto 16% desejam pas-
sar mais de 10 anos no mesmo local de trabalho ou 
até se aposentar nele.
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localidade onde estão. Se a economia em determina-
do lugar não está boa, há a alternativa de se deslocar a 
outro para prestar serviços. Tudo isso contribui para o 
otimismo”, acrescenta a vice-presidente de RH. 

Uma nova onda de habilidades

Com o desenvolvimento tecnológico, atividades 
pro�ssionais se renovam, se adequam e até mesmo 
deixam de existir. Um em cada três respondentes já 
trabalha em alguma função que não existia há cin-
co anos, o que reforça a capacidade de se reinventar 
como umas das principais habilidades para uma car-
reira de sucesso.
Além disso, há também a crença para muitos traba-
lhadores (22% no relatório pós-Covid) de que, nos 
próximos cinco anos, sua pro�ssão atual não exis-
tirá. “Apesar de haver essa crença de que determi-
nadas funções não existirão mais, percebe-se que as 
pessoas se mostram con�antes. Caso contrário, por 
exemplo, o otimismo não estaria tão alto. Não é à 
toa que, de acordo com a pesquisa, 95% acham que 
possuem as habilidades necessárias para trilhar uma 
carreira de sucesso. No geral as pessoas acreditam 
que são capazes de se adaptar e se desenvolver. É 
um processo, inclusive, que aproxima gerações no 
mercado de trabalho, pois pro�ssionais mais velhos 
também precisam se atualizar, acompanhar o que há 
de novo no mercado”, destaca Mariane.

Discriminação ainda 
é fortemente presente

Os dois relatórios trouxeram números preocupantes 
no que diz respeito à discriminação em ambiente de 
trabalho. No estudo, 59% dos participantes decla-
raram que, em caso de discriminação ocorrida em 
âmbito corporativo, eles não saberiam para quem 
reportar. 60% sequer se sentiriam à vontade para 
compartilhar o ocorrido com alguém na empresa, 
enquanto 19% não acreditam que o RH tem práti-
cas e�cientes para combater ações discriminatórias.
“Pensando em Brasil, temos uma questão estrutural. 
O preconceito estrutural é uma realidade. Precisa-
mos de ações a�rmativas disciplinadas para nadar 
contra a correnteza. Escutamos muito as empresas 
falarem sobre programas de diversidade e inclusão, 
mas, na prática, os números ainda são sofríveis. Há 
empresas em que 95% dos funcionários são de um 
mesmo padrão e elas se declaram diversas e iguais 
por conta dos 5%. As pessoas avaliam melhor quem 
se parece com elas, o chamado viés de a�nidade, o 
que contribui para que o cenário não mude. As pes-
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Esse otimismo tem a ver 
com as novas profissões que 

estão surgindo, com as novas 
carreiras, então as pessoas têm 
a sensação de que há novas 
oportunidades surgindo”

Mariane Guerra, ADP.

Com a chegada da pandemia da Covid-19, o otimis-
mo teve uma queda natural em seu índice, porém ain-
da se manteve alto. O estudo mostrou que 84% dos 
trabalhadores – especialmente os mais jovens – ainda 
estão positivamente con�antes quanto aos próximos 
anos no trabalho. 75% esperam que, em 2021, a situ-
ação ganhe contornos que favoreça o crescimento das 
empresas e o próprio.
Segundo Mariane Guerra, vice-presidente de RH da 
ADP na América Latina, o cenário macroeconômi-
co em países com uma economia mais sólida contri-
bui para que o otimismo se mantenha. “Os Estados 
Unidos voltaram a crescer, a Europa começou a se 
recuperar da crise que vive há alguns anos, a Ásia 
está se fortalecendo economicamente. Isso in�uen-
cia e há uma questão cultural também”, pontua.
“Além disso, esse otimismo tem a ver com as novas 
pro�ssões que estão surgindo, com as novas carrei-
ras, então as pessoas têm a sensação de que há novas 
oportunidades surgindo. Cada vez mais, também, a 
economia se globalizou. As pessoas não são reféns da 
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soas precisam colocar o dedo na ferida e olhar para 
isso com mais honestidade”, critica Mariane. 
O nível mais alto de sentimento de discriminação 
continua sendo observado na região Ásia-Pací�co, 
do mesmo modo que havia sido identi�cado antes 
da pandemia iniciar, com mais de dois em cada cin-
co trabalhadores se declarando ser afetado por isso, 
o que representa um aumento de 3 pontos percen-
tuais (de 39% para 42%). Na América Latina, 34% 
dos colaboradores alegam já ter sofrido algum tipo 
de discriminação em ambiente de trabalho.
Governos do mundo todo já tomaram diversas 
medidas, incluindo a criação de leis e regulamen-
tações, para combater a discriminação e estimular a 
diversidade no local de trabalho. Entretanto, apesar 
desses esforços, o problema persiste para 37% dos 
trabalhadores que já se sentiram discriminados na 
empresa atual, com os motivos mais comuns sendo 
idade (12%), origem (9%) e gênero (9%). Mais mu-
lheres do que homens a�rmam ter sofrido discrimi-
nação de gênero (13% versus 5%), e a discriminação 
também é mais notada entre os trabalhadores mais 
jovens, com 44% dos pro�ssionais na faixa dos 18 
aos 34 anos e 39% daqueles na faixa dos 25 aos 34 
relatando já terem sido tratados de maneira diferen-
te, provavelmente, devido à idade (11%). 
De acordo com o relatório, com as escolas e creches 
fechadas por períodos prolongados em vários locais, 
os pais que trabalham enfrentam pressões sem pre-
cedentes para equilibrar a vida pro�ssional e familiar 
ao longo de toda a semana de trabalho. 
“Foi uma surpresa que, em face disso, os relatos de 
discriminação pela condição de se ter �lhos não 
mudaram signi�cativamente em comparação com 
o relatório pré-Covid. Os pais, de forma geral, na 
verdade, têm menos probabilidade do que os que 
não são pais de se sentirem discriminados por qual-
quer motivo, não só por terem �lhos, mas também 
devido a gênero ou a outros fatores. Hoje, 32% dos 
pais dizem que já enfrentaram discriminação no tra-
balho, em comparação com 36% dentre os que não 
têm �lhos. Os pais não só têm mais probabilidade 
do que os não pais de dizer que suas empresas têm 
políticas que permitem o trabalho �exível (quase 
metade contra dois em cada cinco), como também 

sentem que podem aproveitar essas políticas (28% 
contra 23%)”.

O trabalho flexível ganha força, 
mas a pressão cresce

Se antes da pandemia a �exibilidade não era um 
tema ainda tão integrado aos negócios, a chegada 
da Covid-19 promoveu uma mudança impactante. 
Pré-Covid, somente um a cada quatro pro�ssionais 
atuavam em alguma empresa com políticas �exíveis 
de trabalho. A ação do vírus, porém, impulsionou a 
estatística, que de 24% saltou para 44% de gestores e 
colaboradores atuando com políticas de �exibilidade.
Porém, embora o teletrabalho e o home o�ce te-
nham ganhando força no panorama pandêmico, 
54% dos participantes alegaram ter sentido algum 
tipo de pressão para retomar às atividades presen-
ciais durante o isolamento. Além disso, no primeiro 
relatório foi identi�cado que, ao menos uma vez por 
semana, 62% dos trabalhadores sofrem com o es-
tresse e nem mesmo ¼ deles se diz à vontade para 
compartilhar com supervisores e gestores questões 
ligadas à saúde mental. O cenário de estresse se po-
tencializou durante a pandemia, trazendo consigo 
ansiedade, tristeza, depressão, entre outros senti-
mentos e sensações ruins.
“A tendência é que passe a existir um modelo híbri-
do, mesclando alguns dias trabalhados de casa com 
alguns na empresa. Apesar do aumento da estatística 
do trabalho �exível, uma vez que mais da metade 
dos pro�ssionais diz que houve pressão para voltar 
ao espaço físico do negócio, nota-se que ainda existe 
uma certa insegurança das organizações quanto ao 
trabalho remoto. Depois que foi rompido o para-
digma do trabalho �exível – com avaliação positiva 
em tantas empresas –, é muito difícil que a gente 
volte para uma rotina exclusiva de escritório”, diz a 
executiva. 
Vale ressaltar, todavia, que o trabalho remoto ainda 
não é uma tendência que acolhe a todos. Um outro 
estudo da ADP, o Evolution of Work 2.0, do ADP 
Research Institute, revelou que, por mais que a �e-
xibilidade seja um fator essencial na consideração de 
oportunidades de emprego por parte dos candida-

60 não se sentem à vontade 
para compartilhar um caso 
de discriminação ocorrido 
com alguém na empresa
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tos, as empresas ainda precisam melhorar o que é 
apresentado na prática.
No nível global, apenas um quarto dos trabalhado-
res (25%) a�rma que sua empresa atual tem uma 
política o�cial ou por escrito que permita acordos de 
trabalho �exível, e apenas 26% sentem que podem 
aproveitar esses acordos. 
“Ainda mais preocupante é o fato de mais de um em 
cada sete colaboradores (15%) a�rmar ser julgado 
pela �exibilidade no trabalho e mais de um em cada 
dez (12%) confessar se sentir culpado por aproveitar 
acordos de trabalho �exível. No entanto, como ape-
nas 17% informam que seria difícil trabalhar fora 
do horário comercial devido às necessidades dos ne-
gócios, para a maioria dos trabalhadores, não parece 
haver muitas barreiras intrínsecas à �exibilidade”. 
Os empregadores na região Ásia-Pací�co e na Amé-
rica Latina parecem ser os mais progressistas quando 
se trata de trabalho �exível, com mais de um quar-
to dos participantes (27% e 26%) trabalhando em 
organizações que têm uma política desse tipo em 
vigor, contra apenas 15% na América do Norte e 
20% na Europa. No entanto, os participantes na 
região Ásia-Pací�co também são mais propensos a 
dizer que os colaboradores são julgados (18%) e se 
sentem culpados (13%) quanto à �exibilidade no 
trabalho, o que sugere que uma parte da força de 
trabalho ainda precisa ser convencida sobre os bene-
fícios relacionados. 
O relatório deixa claro que “é importante realçar que 
ter uma política por escrito não parece aumentar a pro-
babilidade de que os trabalhadores sintam que podem 
aproveitar os acordos de trabalho �exível, sugerindo 
que os empregadores não são coerentes com o próprio 
discurso”.

E o salário, como fica?

Aqui no Brasil, os últimos meses foram de incerteza 
para muitos pro�ssionais. Reduções salariais, suspen-
sões de contrato e demissões em meio à crise foram 
a realidade (e o medo) de quem encarou um ano tão 
atípico. Em escala global, 38% dos colaboradores re-
velaram que aceitaram encarar a redução salarial, des-
de que seu emprego fosse mantido, uma situação que 
32% não se mostram dispostos a encarar.
A �exibilização do trabalho trouxe, ainda, um pro-

blema: o abuso. 19% dos colaboradores revelam que 
trabalham 11 ou mais horas por dia e não recebem 
nenhuma remuneração adicional (antes da pande-
mia, a estatística estava na casa dos 15%).

Como surgiu a pesquisa

Por ser uma empresa global e com uma quantidade 
alta de empregados os quais a ADP processa folha 
de pagamento (nos EUA, por exemplo, um a cada 
seis pro�ssionais recebe pela ADP, que também é a 
responsável por calcular o índice de desemprego es-
tadunidense), existe uma amostragem extensiva. Os 
dados da base da organização eram utilizados para 
análises preditivas e identi�cação de tendências que 
contribuíssem para o desenvolvimento de produtos 
que atendam o público de RH.
“Na medida em que os anos passaram, descobri-
mos um interesse dos clientes em ter acesso às pes-
quisas. Foi então que a ADP passou a compartilhar 
primeiro com eles os resultados dos levantamentos 
e, seguidamente, com o mercado como um todo. 
Nos últimos anos, portanto, publicamos uma vez 
ao ano um estudo robusto relacionado à força de 
trabalho. Desse modo, também temos estudos so-
bre talentos, engajamento, entre outros assuntos”, 
explica Mariane.
A executiva de RH revela que, em 2019, foi decidi-
do fazer uma leitura sobre o panorama da força de 
trabalho ao redor do mundo e como essa percepção 
poderia in�uenciar nas tendências para o pro�ssio-
nal de Recursos Humanos repensar estratégias. 
“Nós montamos um relatório após ouvir 32 mil cola-
boradores em 17 países e sem, naquele momento, ima-
ginar que uma pandemia como a que estamos enfren-
tando pudesse ocorrer. Em maio de 2020, por conta 
do cenário atual, nos questionamos se os dados que 
havíamos coletado ainda se sustentavam. Foi então que 
realizamos uma segunda rodada na qual entrevistamos 
11 mil pro�ssionais em seis países – os seis com maior 
concentração de população dentro da base dos 17 an-
teriores. Retomamos os principais questionamentos do 
primeiro estudo para identi�car o quanto eles foram 
alterados ou não com o contexto pandêmico”.
A pesquisa ouviu empregados regulares, temporá-
rios, sazonais, freelancers, prestadores de serviço, 
consultores e outros pro�ssionais em geral. 
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19 dos colaboradores trabalham 
mais de 11 horas/dia e  
não recebem nenhuma 
remuneração adicional
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O contexto pandêmico 
pode desacelerar o desenvolvimento 

do RH? 

A área de Recursos Humanos vive um momento de 
transição. O RH, em diversas ocasiões tratado como 
sinônimo de Departamento Pessoal ou limitado 
ao cumprimento de tarefas operacionais, cada vez 
mais assume um novo papel, desta vez estratégico e 
próximo da gestão do negócio, além de tecnológi-
co. Porém, a transição ainda está em andamento e a 
mudança de mindset não atingiu todos os negócios.
Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, 
a importância do RH foi ainda mais evidenciada. 
Saúde física, mental, ações preventivas contra conta-
minação e implantação do home o�ce são exemplos 
de pautas que ganharam força nos últimos meses e 
que precisaram de ações assertivas do setor e das li-
deranças. Ao mesmo tempo, contudo, o RH preci-
sou apagar incêndios. Medidas como suspensão de 
contrato, redução de jornada e salário e demissão 
em massa se tornaram habituais para que as empre-
sas sobrevivessem à crise que as medidas de isola-
mento social trouxeram a elas. 
Diante disso, esses “incêndios” podem, de algum 
modo, ter posto em xeque o ritmo de desenvolvimen-
to estratégico dos Recursos Humanos? Na opinião de 
Mariane, a pandemia trouxe um senso de urgência 
para a questão da digitalização do RH. A mudança de 
modelo de trabalho imposta pela pandemia impactou 
fortemente a comunicação empresarial.
“Empresas que já estavam adaptadas a modelos di-
gitais ‘sofreram menos’ com a nova realidade que a 
pandemia impôs. A digitalização do RH ainda era 
tratada como futuro, então a pandemia expôs uma 
urgência. Antes tudo era resolvido no papel e, de 
repente, as empresas se viram diante da necessidade 
de colher assinaturas eletrônicas, de buscar soluções 
que as organizações estavam dispostas a adiar”.
Segundo ela, mais do que nunca o RH precisa as-
sumir um mindset estratégico e que vise alternativas 
que simpli�quem e inovem os processos de trabalho. 
“Uma outra tendência que será reforçada é a huma-
nização. A pandemia colocou todos os pro�ssionais 
no mesmo patamar. Seja qual for a hierarquia, todos 
estão sujeitos ao mesmo risco. A pandemia trouxe a 
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lembrança de que somos todos seres humanos, então 
por que criar excessivos rótulos sociais? A urgência 
resgatou a humanização do RH, que em 2020 mo-
tivou as gestões a investirem ainda mais em ações de 
bem-estar, saúde, apoio psicológico e emocional. É 
um ponto de transformação. Há, claro, o consequen-
te impacto �nanceiro que as empresas enfrentam, 
mas também o reaquecimento da economia”.

O enfrentamento da 
Covid-19 por parte da ADP

Por ser uma empresa de tecnologia, Mariane pontua 
que cerca de dois terços do time de trabalho já eram 
capaz de trabalhar a distância. “Quando havia algum 
imprevisto como uma greve, que impossibilitava que 
nosso colaborador se deslocasse à empresa, nós oferecí-
amos mecanismos para ele trabalhar remotamente. Ou 
seja, nesse sentido nós já estávamos preparados”, diz.
Ainda assim, alguns processos de mudança foram im-
plantados. Entre algumas ações, a ADP comprou no-
tebooks para os colaboradores e providenciou acesso à 
Internet para quem não tinha em casa. “Buscar os re-
cursos necessários para que todos pudessem trabalhar 
de casa foi, talvez, o nosso maior desa�o. Mas nós já 
estávamos estruturados para mudar. Já trabalhávamos 
com um plano de contingência e o ‘esticamos’, o �ze-
mos se tornar normal”.
Para Mariane, a circunstância foi um teste derradei-
ro para a infraestrutura da organização. “Imagine, 
por exemplo, que você tenha uma inundação em São 
Paulo. Apesar disso, todos os outros sites da América 
Latina e do mundo seguem operando normalmente. 
Porém, o que aconteceu foi a adaptação a um novo 
modelo de trabalho para 100% do mundo, 130 pa-
íses, em questão de dias. É nesse momento que se 
identi�ca se a tecnologia de infraestrutura realmente 
é forte o su�ciente. E tivemos sucesso nesse processo”.
Além disso, a ADP também forneceu aos colabora-
dores equipamentos ergonômicos – com o apoio de 
um ergonomista para auxiliar na correção de postu-
ra –, expandiu o programa interno de alimentação 
com auxílio de nutricionistas, ampliou o programa de 
acompanhamento e suporte às gestantes, e segue ofe-
recendo suporte psicológico aos funcionários, estejam 
eles presenciais ou a distância.

“Uma outra tendência que será reforçada é a humanização. 
A pandemia colocou todos os profissionais no mesmo 

patamar.  A pandemia trouxe a lembrança de que somos todos 
seres humanos, então por que criar excessivos rótulos sociais?  
A urgência resgatou a humanização do RH”

Mariane Guerra
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ESCRITÓRIO
DO FUTURO
Protagonista em 2020, a expectativa é de 
que o home office siga em debate neste ano 
ganhando novos contornos e  
amadurecimento nas organizações

Por Gabriela Ferigato

A o longo de 2020 o termo “home o�ce” es-
teve em evidência e ganhou ainda mais pro-
tagonismo. Enquanto algumas organizações 

precisaram de uma profunda adaptação para trabalhar 
a distância, outras tiveram menos di�culdade por já 
aderirem ao modelo uma ou mais vezes por semana 
– ou até mesmo integralmente. Mas, nas diferentes 
realidades, o cenário trazido pela pandemia do novo 
coronavírus foi inédito.
A expectativa para 2021 é que o modelo de trabalho 
remoto siga em debate, mesmo porque ainda há espaço 
– e questões – a serem preenchidas. Em setembro do 
ano passado, o RH Pra Você e a SocialBase divulgaram 
a pesquisa “Os erros e acertos do home o�ce durante 
a pandemia”.
Realizada com 475 respondentes, ela revelou que 
mais de 70% dos pro�ssionais não atuavam com 
o home o�ce em sua empresa e passaram a fazê-lo 
durante a pandemia da Covid-19, o que mostra o 
quanto as companhias precisaram de mudanças rá-
pidas e até não planejadas para enfrentar a crise sem 
enfraquecer o negócio.
Embora para 65,6% do público pesquisado a experi-
ência tenha sido avaliada como boa ou ótima, 43,46% 
a�rmaram que as organizações em que atuam não pla-
nejam manter o trabalho remoto ou ainda não haviam 
divulgado se o home o�ce integraria seu modelo de 
atuação após o �m da pandemia. 
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Questionados sobre a produtivida-
de, 95% de�niram seu rendimento 
no lar como regular, bom ou óti-
mo. Em contrapartida, a questão 
dos custos e da infraestrutura carece 
de atenção por parte dos gestores: 
88,2% a�rmaram que não recebe-
ram nenhum tipo de ajuda de cus-
to das empresas, enquanto 31,41% 
não contaram com suporte de in-
fraestrutura.
Outro dado relevante é que os 
colaboradores, em sua maioria 
(71,94%), não foram submetidos 
a nenhum tipo de treinamento 
para alinhamento e capacitação de 
modo que bem-estar e produtivida-
de não fossem impactados. 
De acordo com Kerullen Pimen-
ta de Sá, Gerente de Serviço & 
Qualidade da Adecco, as organiza-
ções que ainda não possuem uma 
política de home o�ce devem se 
preparar para ter, pois foi possível 
comprovar que o modelo é, sim, 
produtivo. 
“Pesquisas realizadas pelo Grupo 
Adecco neste período mostraram 
que os funcionários desejam vol-
tar aos escritórios, mas buscam por 
uma jornada mais �exível, onde seja 
possível intercalar o home o�ce e o 
presencial. Portanto, empresas que 
não tiverem esse olhar podem per-

der pro�ssionais ao mercado ou ter queda na produti-
vidade do time, pois muitas pessoas se identi�caram 
com esse novo formato e buscarão por oportunidades 
nessas condições”, destaca.
A tendência ao modelo híbrido foi respaldada também 
na 14ª edição do Índice de Con�ança Robert Half 
(ICRH), realizada pela consultoria de recrutamento 
entre 10 e 25 de novembro de 2020, com 1.161 pro-
�ssionais, igualmente divididos em três categorias: re-
crutadores (responsáveis por recrutamento ou que têm 
participação no preenchimento das vagas); pro�ssio-
nais quali�cados empregados e desempregados (com 
25 anos de idade ou mais e formação superior).
Dentre os que concordam que as equipes híbridas são 
uma parte permanente do cenário de empregos, os 
principais motivos apontados foram: busca por �e-
xibilidade (66%); a pandemia ainda é uma realidade 
(61%); a produtividade se manteve/aumentou (57%); 

melhora do engajamento (26%) e outro (6%).
A forma de gerir o dia a dia do trabalho é o principal 
desa�o para o modelo híbrido, segundo os gestores e 
recrutadores. Quase dois terços (64%) disseram que 
as ferramentas e estruturação para gerir pessoas nesse 
formato são mais desa�adores do que manter a cultura 
empresarial (60%), por exemplo.
Outro aspecto de preocupação bastante citado foi a di-
�culdade em evitar os ruídos de comunicação (52%). 
Há também quem tenha di�culdades com o planeja-
mento de médio e longo prazo (26%). Para os pro-
�ssionais em geral, a comunicação adequada com a 
equipe foi a maior preocupação (25%). Em seguida, 
veio a organização e planejamento de tarefas (24%). 
A proximidade com a equipe também tem destaque, 
com 21% das respostas. Apenas 15% disseram estar 
preocupados com a produtividade.
Para Kerullen, algumas competências e habilidades 
se tornaram de extrema importância no home o�ce, 
como o planejamento, a comunicação efetiva, a �exibi-
lidade às mudanças, a empatia, a inteligência emocio-
nal e, o mais importante, o gerenciamento de pessoas. 
“Falando sobre os modelos de gestão, os resultados 
e indicadores de performance passaram a ser funda-
mentais, pois são por meio deles que se mensuram a 
produtividade do time. Outro ponto que é importan-
te destacar sobre gestão é que o home o�ce não quer 
dizer ‘estar distante’, muito pelo contrário, por meio 
das ferramentas digitais é possível a aproximação en-
tre as pessoas e, além disso, as ferramentas podem tra-
zer mais agilidade na comunicação e nas tomadas de 
decisões”, pontua.
Além disso, a executiva recomenda que colaboradores e 
empresas estejam cientes sobre as principais diferenças 
entre o home o�ce e o teletrabalho, tendo em mente 
que não são sinônimos e possuem características e par-
ticularidades próprias. “É importante que a companhia 
siga de forma organizada com essa mudança, atendendo 
todos os parâmetros legais, como a alteração no contrato 
de trabalho, jornada, custeio dos equipamentos e mate-
riais necessários para prestação do serviço”, a�rma.
De acordo com Luis Otávio Camargo Pinto, presiden-
te da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleativi-
dades (Sobratt) e advogado trabalhista, as organizações 
devem se preparar com políticas internas consistentes 
que observem: a segurança da informação; quali�ca-
ção dos gestores/lideranças; preservação da cultura da 
empresa; políticas que não gerem isolamento social 
dos colaboradores; controle das atividades que não re-
dundem em sistemas panópticos e, por �m, respeito à 
intimidade e privacidade dos funcionários.
“Sem dúvida nenhuma, a primeira área que precisa es-

“O RH deverá 
assumir a 

sensibilização e 
capacitação dos 

gestores que, na 
minha opinião, 
é o segredo do 
sucesso nesse 

processo de 
implantação.”

Luis Otávio Camargo Pinto,
presidente da Sobratt
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tar envolvida é a alta direção, a�nal, se ela não abraça a 
ideia, certamente as demais áreas envolvidas não terão 
êxito na implantação de qualquer projeto. Com a su-
peração desta questão prejudicial, certamente há que se 
envolver o Departamento Jurídico, TI, lideranças téc-
nicas e, evidentemente, o Departamento de Recursos 
Humanos”, completa. 
Para o presidente da Sobratt, a atuação do RH é im-
prescindível, pois terá como incumbência harmonizar 
as necessidades de cada departamento, mediante um 
processo de comunicação transparente; elaboração de 
diagnósticos e, ao �nal, apresentação de uma política 
de teletrabalho. “Além disso, o RH deverá assumir a 
sensibilização e capacitação dos gestores que, na mi-
nha opinião, é o segredo do sucesso nesse processo de 
implantação”.

Teletrabalho x Home office
 
É importante destacar que o contrato de emprego 
por meio de teletrabalho não é sinônimo de prática 
de home o�ce e vice-versa. “Isto pode parecer pre-
ciosismo, mas em direito é importante que a situação 
jurídica a que se faz referência seja exatamente a que 
se enquadra ao fenômeno tratado. No caso, apesar de 
ambos identi�carem a prestação de serviços remota, 
o teletrabalho é modalidade de contrato, enquanto o 
home o�ce é a forma de cumprimento de jornada”, 
destacam os advogados e professores de Direito do Tra-
balho, Paulo Sérgio João e Natália Gaggini. 
Segundo os advogados, o colaborador sujeito ao con-

trato de teletrabalho não está sob controle de jornada. 
“O motivo não é a impossibilidade de controle, mas, 
sim, a presunção legal do afastamento do controle por 
opção do legislador e, por consequência, não há o paga-
mento de horas extras e adicional noturno. Neste caso, 
ser �rmado por acordo individual escrito, bem como o 
prévio ajuste sobre a responsabilidade pela infraestru-
tura necessária, sendo que, na alteração para presencial, 
necessário respeito ao prazo legal de 15 dias”.
Ao empregado que tem parte da jornada de trabalho 
�exibilizada em home o�ce, por sua vez, não se apli-
cam as mesmas regras, devendo ser observadas as nor-
mas de controle aplicáveis ao presencial.
As condições laborais exercidas em home o�ce devem 
ser reguladas, por analogia, pelas regras ao regime de 
teletrabalho (artigos 75A a 75E da CLT), normas ge-
rais de Direito do Trabalho, condições pactuadas em 
contrato individual ou aditivo contratual e normas 

Segundo estudo da Cognizant, estamos 

caminhando cada vez mais para uma 

‘remotopia’: o lugar mais produtivo do 

planeta, mas sem localização exata, de 

onde é possível trabalhar desde que 

haja uma conexão.
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coletivas. De acordo com o professor doutor Marcelo 
Valio, especialista em direito constitucional, indepen-
dentemente de ser um trabalho em casa, as regras obri-
gacionais e de direito devem ser seguidas conforme a 
legislação em vigor. 
“Interessante que as obrigações e direitos decorrentes 
do trabalho em home o�ce sejam pactuadas em con-
trato de trabalho ou respectivo aditivo, ou até mesmo 
em regulamento interno da empresa sobre o home of-
�ce. Em regra, não é necessária a regulamentação por 
meio de acordo coletivo, entretanto, se houver a neces-
sidade de uma exclusão ou restrição de direitos, que a 
lei permite ou não proíbe, indispensável a negociação 
coletiva”, explica Valio.

Orientação

O MPT (Ministério Público do Trabalho) emitiu nota 
técnica que estabelece orientação para o home o�ce. 
As 17 recomendações do órgão visam o cumprimento 
das normas trabalhistas também na modalidade a dis-
tância. Temas como ética digital e atenção à ergonomia 
em casa estão entre as recomendações. À empresa, é 
indicado formalizar o home o�ce por meio de aditivo 

ao contrato de trabalho – algo também já previsto pela 
CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).
“A nota técnica também prevê um controle de jornada 
a distância, com garantia de cumprimento de pausas 
para descanso, além de capacitação digital, caso neces-
sário”, explica a Dra. Sylvia Filgueira, especialista em 
Direito do Trabalho no escritório Aparecido Inácio e 
Pereira Advogados Associados.
Garantir que as condições de trabalho sejam as mes-
mas, quando em formato de home o�ce, é o objetivo 
da nota técnica do MPT. Além dos assuntos relaciona-
dos à jornada, a especialista ressalta, principalmente, a 
delimitação de infraestrutura oferecida pela empresa ao 
colaborador. Temas como equipamentos, mobiliários, 
energia elétrica e acesso à internet fazem parte das di-
retrizes do órgão.
“Em um primeiro momento, as medidas bene�ciam os 
trabalhadores para que tenham, mesmo em casa, con-
dições adequadas de trabalho, inclusive no tocante às 
regras de saúde e higiene do trabalhador”, acrescenta 
a Dra. Sylvia.
A formalização do sistema de teletrabalho e as regras do 
formato são os primeiros passos para as empresas regu-
larizarem a situação com os colaboradores. “É necessá-
rio elaborar um termo aditivo, por escrito, que trate da 
duração, responsabilidade e infraestrutura para desem-
penho das atividades”, orienta. A especialista lembra, 
também, da importância do mobiliário utilizado – ca-
deiras e mesas precisam ser adequadas para uma boa 
ergonomia do funcionário.
O MPT, em nota técnica, orienta a relação de traba-
lho no que diz respeito ao home o�ce. Tais medidas 
estão em consonância com a CLT – o que dá força 

De acordo com a 14ª edição do  

Índice de Confiança Robert Half (ICRH), 

a forma de gerir o dia a dia  

do trabalho é o principal desafio  

para o modelo híbrido, segundo os 

gestores e recrutadores.
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às medidas, segundo a Dra. Sylvia. “Caso a empre-
sa não esteja cumprindo com o proposto pelo órgão, 
o empregado pode efetuar uma denúncia no MPT. 
Uma �scalização pode ser instaurada para avaliar a 
situação”, ressalta.
As diretrizes emitidas pelo MPT são válidas para as 
relações de trabalho de modo geral. “Até mesmo para 
órgão da administração pública, a �m de garantir a 
proteção de trabalhadores, dentro daquilo que for 
pertinente a cada regime de trabalho”, reforça a es-
pecialista.
Há, também, uma preocupação em relação à Covid-19 
– mesmo com os pro�ssionais em casa. A nota técnica 
do MPT orienta que as empresas estabeleçam políticas 
de autocuidado para identi�cação de potenciais sinais 
e sintomas do novo coronavírus. “O empregador deve 
garantir posterior isolamento do colaborador e, ainda, 
contatar os serviços de saúde na identi�cação desses ca-
sos suspeitos”, �naliza.

Tendências

As mudanças nos comportamentos da sociedade 
durante a crise do novo coronavírus terão forte 
impacto nas relações de trabalho no mundo pós-
-pandemia, segundo um estudo com as principais 
tendências do modelo remoto conduzido pela 
Cognizant, uma das empresas líderes mundiais em 
tecnologia e negócios.
“Muitas organizações não estavam preparadas para 
operar remotamente, e a pandemia as forçou a adequar 
seus protocolos rapidamente. Mas não precisamos criar 
ferramentas de trabalho e, sim, aproveitar melhor o 
que já tínhamos”, comenta Eduardo Guerreiro, diretor 
de Negócios Digitais da Cognizant na América Latina. 
“Os aplicativos de videoconferência, por exemplo, já 
existiam antes, mas só passamos a usá-los de forma di-
ária durante a pandemia.”
Segundo o estudo, estamos caminhando cada vez 
mais para uma “remotopia”: o lugar mais produti-
vo do planeta, mas sem localização exata, de onde é 
possível trabalhar desde que haja uma conexão. Essa 
de�nição é muito mais ampla do que simplesmente 
trabalhar em casa.
“As pessoas poderão trabalhar em qualquer lugar: seja 
no sofá, em um café, um coworking ou até mesmo em 
uma ilha paradisíaca. E os impactos vão além: pessoas 
idosas poderão trabalhar em casa, se assim desejarem. 
Pessoas que cuidam de parentes que precisam de aten-
ção contínua poderão permanecer no mercado de tra-
balho e manter sua renda. Esses são alguns dos efeitos 
da remotopia”, analisa Guerreiro.

Vencendo a solidão
Apesar dos benefícios, o trabalho remoto tem um im-
pacto forte em uma das principais necessidades do ser 
humano: a do contato pessoal. Mas é possível driblar 
essa di�culdade.
“Uma ideia que o estudo traz é a criação de espaços 
intermediários, onde os colaboradores possam intera-
gir com outras pessoas sem necessariamente precisar ir 
ao escritório todos os dias”, comenta Guerreiro. “Os 
coworkings e até mesmo os cafés fazem essa função 
muito bem.”
É verdade também que os escritórios não vão desapare-
cer completamente, mas a ideia de que devemos passar 
40 horas por semana lá, sim. O importante é que os 
colaboradores tenham a �exibilidade de não precisar ir 
ao escritório todos os dias, mas que possam ir trabalhar 
lá, quando quiserem.
Embora a remotopia esteja cada vez mais próxima da 
realidade, muitos conglomerados ainda não investiram 
nos processos e nas ferramentas necessários para apli-
cá-los. “Precisamos entender que o trabalho remoto 
não é só uma solução a curto prazo e que voltaremos à 
normalidade depois da pandemia. O trabalho remoto 
é o futuro. E, no futuro, todos poderão trabalhar onde 
quer que estiverem”, conclui Guerreiro.

Flexibilidade: sem a necessidade de se locomover diariamente para 
o escritório, as pessoas podem investir mais tempo com a família.

Agilidade: com todos trabalhando on-line, reuniões e projetos 
podem ser articulados com mais facilidade.

De qualquer lugar: com a remotopia, qualquer um poderá 
trabalhar em qualquer lugar, desde que haja internet. Isso signi�ca 
que alguns sonhadores poderão viajar o mundo sem precisar esperar 
as próximas férias.

Mais gente no mercado: pessoas com doenças crônicas e/ou 
di�culdade de locomoção podem encontrar empregos com maior 
facilidade na modalidade de trabalho remoto.

Mais economia: as empresas poderão economizar US$ 11 mil por 
funcionário ao adotar protocolos de trabalho remoto. Por sua vez, os 
colaboradores devem economizar US$ 7 mil cada um em gastos com 
roupas e deslocamento.

Atração e retenção de talentos: segundo o estudo, 80% dos 
colaboradores recusariam uma oferta de emprego que não incluísse a 
modalidade de trabalho remoto.

Maior produtividade: pro�ssionais neste modelo são 13% mais 
produtivos que aqueles que trabalham em escritório, e �cam menos 
doentes.

BENEFÍCIOS
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Confira os principais aspectos  
de segurança cibernética  
que as organizações devem  
se atentar em 2021

Por Bruno Piai

O  ano de 2020 trouxe muitas mudanças. Com 

todas as dúvidas que ele apresentou, nin-

guém sabe com 100% de certeza o que es-

perar num futuro próximo. No entanto, podemos estar 

razoavelmente certos sobre nossas previsões com base 

nas mudanças na segurança das informações trazidas 

pela pandemia do novo coronavírus, outros eventos de 

2020 e a forma como irão moldar 2021.

Em primeiro lugar, estão os impactos na forma de tra-

balhar e a transformação digital acelerados pela pande-

mia e o isolamento social. Com esses eventos em men-

te, a equipe de especialistas em segurança cibernética 

da DigiCert, provedora mundial de escaláveis TLS/

SSL, soluções PKI para identidade e encriptogra�a, se 

reuniu para debater e criar uma lista de previsões de 

segurança digital para 2021. Acompanhe as tendências 

listadas por Dean Coclin, Avesta Hojjati, Tim Holle-

beek, Mike Nelson e Brian Trzupek.

EM ALERTA
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Ataques de engenharia 
social mais complexos

De acordo com o Relatório de Investigações de Vio-
lação de Dados da Verizon para 2020, a engenharia 
social será um dos principais vetores de ataque para 
hackers e se imagina que as ameaças ocorrerão de 
forma nunca vista antes. Considere o seguinte:

Fraude no desemprego: com o desemprego 
crescendo no mundo todo, fraudes em programas 
governamentais, como o Auxílio Emergencial, se-
rão alvos frequentes de criminosos em 2021. Isto 
porque a demanda por esses programas aumentou 
muito e os métodos de segurança utilizados não 
acompanharam esse crescimento.

Covid-19: os testes gratuitos para detectar o novo 
coronavírus serão amplamente utilizados por ciber-
criminosos. Os golpistas usarão a engenharia social 
para induzir os usuários a fornecer um endereço de 
correspondência, número de telefone e de cartão de 
crédito com a promessa de cobrar um pequeno valor 
(de centavos) para a realização do teste. Com esses 
dados em mãos, eles poderão clonar cartões ou usar 
o da própria vítima para realizar compras.

Mais Covid-19: a falsa oferta de “tecnologias de 
ponta” e “aprovadas pelo governo” para combater e 
controlar o vírus, como aplicativos de medição de 
temperatura de pessoas em uma determinada região, 
poderão ser usados para roubo de dados pessoais e 
para espalhar vírus virtuais.

Prazos fiscais: com a mudança dos prazos de de-
claração de impostos em 2020, espera-se que os ha-
ckers aproveitem isso em seu benefício no próximo 
ano. O phishing irá aumentar muito com a chegada 
da temporada de impostos de renda.

Falhas na segurança de 
dados na telessaúde

Os provedores de telessaúde estão vulneráveis a 
ataques cibernéticos em uma escala sem preceden-
tes. Antes da pandemia, esse tipo de atendimento 
compreendia apenas uma pequena fração das con-
sultas médicas. No entanto, desde março de 2020, 
grande parte da medicina repentinamente mudou 
para o modelo remoto. O valor de um único registro 
de saúde – que é uma informação con�dencial – é 
alto e por isto mesmo será alvo crescente para os 
fraudadores. Os provedores de saúde estão correndo 

para con�gurar sistemas e acompanhar a explosão 
de consultas virtuais, enquanto os hackers procuram 
alvos fáceis e de alto valor. Conforme as notícias de 
ataques bem-sucedidos se espalham, a con�ança dos 
pacientes no modelo de atendimento diminui. 

“Novo normal” sob ataque

Prevemos que tanto os indivíduos quanto as empre-
sas se ajustarão a um novo normal em algum mo-
mento em 2021. Isto resultará em um aumento de 
viagens, uma redução no desemprego e uma transi-
ção para que os trabalhadores retornem ao escritó-
rio, abrindo espaço para novos ataques cibernéticos: 

Viagem: criminosos estarão de olho nos viajantes 
que estão em busca de bons negócios online ou via 
e-mail. Os ataques de phishing serão os mais fre-
quentes. 

De volta ao escritório: conforme funcionários 
retornam ao escritório, haverá um crescimento 
constante de aplicativos falsos de ferramentas de 
produtividade. A previsão é de que novos vetores 
de ataque surjam não apenas na área da engenharia 
social, mas também ataques que visam dispositivos 
domésticos comuns que são usados em casa por fun-
cionários que dividem o tempo de trabalho entre a 
casa e o escritório. Este modelo híbrido de trabalho 
pode resultar em aumento no risco de segurança 
para os negócios.

Notícias de violação de dados: as notícias de 
violações de dados aumentarão em 2021 à medida 
que o público souber de explorações em empresas 
que não �zeram um bom trabalho ao proteger sua 
força de trabalho remota.

Foco em soluções de automação e 
eficiência no mercado de segurança

 À medida que as organizações trabalham para 
examinar os resultados �nanceiros, haverá uma bus-
ca de maior e�ciência nas tecnologias de segurança.

 As equipes de segurança terão que fazer mais com 
menos recursos. O ano de 2021 trará ênfase em tec-
nologias que permitem às organizações fazer mais 
coisas gastando menos dinheiro, e a automação terá 
um papel signi�cativo na inovação em segurança. De 
acordo com uma Pesquisa de Automação e Integração 
do SANS 2020, 12% dos entrevistados não tinham 
automação de segurança em 2019. Em 2020, esse nú-
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mero caiu para 5%. Prevemos que o nível de automa-
ção em 2021 aumentará exponencialmente.

 Uma consolidação de fornecedores de segurança 
ocorrerá em 2021, à medida que as empresas pro-
curam reduzir o número de fornecedores em seus 
ambientes. Fornecedores con�áveis com tecnologia 
líder global e recursos locais onde vivem seus clien-
tes serão valorizados, assim como sua ênfase na au-
tomação das tarefas de segurança. 

 Conforme os investimentos em segurança se con-
centram no valor imediato, a Computação Quânti-
ca continuará avançando. Ela permite tarefas mais 
e�cientes, com as organizações priorizando seu de-
senvolvimento contínuo. As melhorias e a e�ciência 
são resistentes à recessão.

Segurança online

A identidade e a responsabilidade do consumidor 
em relação às permissões e controles sobre seus da-
dos levarão a um novo interesse em como perma-
necer seguro online e com dispositivos conectados. 
As preocupações com o rastreamento de contatos e 
outras invasões governamentais de privacidade pes-
soal darão ao público um desejo em buscar maneiras 
de identi�car as organizações com as quais ele se co-
necta online e por melhores garantias de segurança 
dos dispositivos conectados em suas vidas diárias, 
incluindo carros conectados, casas, edifícios, sites, 
e-mails etc.

Previsões para os próximos 5 e 10 anos 

Sempre procurando superar as expectativas, os espe-
cialistas também listaram as tendências em seguran-
ça digital para os próximos 5 e 10 anos.

 Teleconferência holográfica: cada geração 
traz uma nova tecnologia que “encolhe” o globo. 
No início do século 20, os navios a vapor permitiam 
que as pessoas �zessem travessias transatlânticas em 
cerca de uma semana. Em seguida, os aviões a héli-
ce encurtaram para dois dias (com escalas). Depois 
que os jatos comerciais se tornaram viáveis, a mesma 
viagem, que demorava uma semana em um navio, 
demorava menos de 10 horas em um avião. Com o 
advento da internet e do e-mail, a comunicação ins-
tantânea tornou-se possível. Avançando para os dias 
de hoje, todos estão usando ferramentas de video-
conferência para se comunicar, o que, em muitos 
casos, eliminou a necessidade de viajar. 

Para os próximos 10 anos, espere teleconferência 
holográ�ca ou dispositivos de telepresença so�stica-
dos, onde os participantes podem ver outras pessoas 
em 3D sem a necessidade de óculos especiais. Os 
projetores holográ�cos localizados na parte de trás 
das câmeras projetarão a imagem à sua frente, o que 
dará uma experiência mais realista à conferência. 
Isso reduzirá ainda mais a necessidade de viajar pelo 
mundo para reuniões. 
Para tornar isso uma realidade, será necessária uma 
espinha dorsal de vias de comunicação seguras e de 
alta velocidade. Além disso, no lado do hardware, 
será necessária uma migração para processadores de 
maior capacidade, câmeras e projetores de maior re-
solução. Para o software, codecs que podem operar 
em 3D com os controles de criptogra�a apropriados 
são essenciais. Embora essa tecnologia comece com 
as empresas, ela se expandirá facilmente para casos de 
uso do consumidor, pois as famílias poderão “visitar” 
umas às outras usando este método holográ�co.

 Privacidade de dados: os dados “doados” pela 
atual geração de crianças em casa voltarão para as-
sombrar essa geração no futuro, inspirando uma 
nova geração a levar infosec com segurança para o 
futuro. Crianças sendo forçadas a aprender online 
em casa irão incutir em alguns a descoberta e paixão 
pela tecnologia. Esta paixão recém-descoberta pela 
tecnologia entre esta geração de aprendizado virtual 
irá inspirar novas soluções de tecnologia, seguran-
ça e irá inspirar uma nova geração de inovadores. A 
geração que está crescendo agora terá um tremendo 
impacto nas carreiras escolhidas no futuro.

A identidade e a 

responsabilidade do 

consumidor em relação às 

permissões e controles sobre 

seus dados levarão a um 

novo interesse em como 

permanecer seguro online e 

com dispositivos conectados.
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Apandemia do novo coronavírus impactou diretamente na transformação 
digital das organizações e, consequentemente, nas habilidades deman-
dadas diante desse processo. A Robert Half, empresa de recrutamento 

especializado, entrevistou mais de 1.500 executivos a �m de compreender quais 
habilidades, competências e comportamentos estão sendo mais demandados pelos 
gestores na busca por redesenho das funções e para aproveitar as novas oportunida-
des de crescimento.
De acordo com a pesquisa, 41% dos gestores estão redesenhando papéis de trabalho 
como resultado direto da pandemia. Com as empresas em busca de mudanças e 
forças de trabalho mais resilientes, adaptáveis e ágeis, algumas funções precisaram 
ser redesenhadas. 
Alguns exemplos são as posições administrativas que passaram a fazer as etapas de 
documentação e assinaturas de forma totalmente digital sem a necessidade de re-
ceber os colaboradores; o pro�ssional de vendas que começou a realizar a sua pros-
pecção comercial não mais por meio de visitas e reuniões presenciais, mas, sim, por 
videoconferência e até mesmo o gestor de projetos que desenvolvia suas atividades 
transitando pelos diferentes departamentos da empresa e interagindo com os colegas 
e precisou conduzir todo o trabalho a distância. 
Ainda como parte do redesenho de funções e estratégia de recuperação em função da 
Covid-19, 41% dos executivos de C-level estão investindo em esforços de transfor-
mação digital, enquanto 31% estão focados em e-commerce. Apoiando esses dados, 
a Robert Half enxergou o crescimento da demanda por funções de tecnologia como 
cientistas/engenheiros de dados, desenvolvedores/engenheiros de software, infraes-
trutura/cloud e business intelligence, já que muitas empresas estão incrementando 
suas competências de receita online e expandindo infraestruturas de TI em resposta 
às demandas de clientes e consumidores. 

HABILIDADES DO 
PRESENTE
Segundo pesquisa da Robert Half, 56% dos 
executivos acreditam que as consideradas 
soft skills são essenciais para lidar com as 
incertezas e o estresse associados à pandemia
 
Por Redação
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Outras habilidades em alta

Além da expertise tecnológica, as cinco principais habilidades de-
mandadas nos principais setores do mercado de trabalho são:

As habilidades digitais e técnicas não estão sendo priorizadas isola-
damente. Cinquenta e seis por cento (56%) dos executivos acredi-
tam que as consideradas “soft skills” são essenciais para lidar com as 
incertezas e o estresse associados à pandemia. 

As cinco principais habilidades e competências comportamentais 
em alta são: 
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TOP 5 EM FINANÇAS E CONTABILIDADE TOP 5 EM TI

ESPÍRITO DE EQUIPE

PENSAMENTO ESTRATÉGICO

SEGURANÇA DE TI

COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO

GERENCIAMENTO DE TI

CONTABILIDADE 
FINANCEIRA

AGILIDADE

CIBERSEGURANÇA

ORGANIZAÇÃO

PENSAMENTO CRIATIVO

INGLÊS TÉCNICO

CONTROLE FINANCEIRO

LIDERANÇA

RISCO TECNOLÓGICO

O “DIGITAL” AINDA PRECISA DO “HUMANO”
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A IMPORTÂNCIA DE MAXIMIZAR HABILIDADES E TALENTOS – AGORA E PARA O FUTURO

“Com base nos insights que a Robert Half adquiriu 
a partir do trabalho com milhares de empresas de 
diferentes portes em seus esforços de planejamento 
de força de trabalho e recrutamento pós-pandemia, 
é notável que muitos gestores estão sendo proativos 
na contratação de talentos de alta performance du-
rante a crise atual”, destaca Caio Arnaes, diretor de 
recrutamento da Robert Half.
Segundo o pro�ssional, os bancos de talentos se 
expandiram repentinamente a partir do momento 
em que muitas empresas descobriram que poderiam 
operar de maneira efetiva com times remotos e pro-
�ssionais baseados em qualquer lugar. Para algumas 
organizações, isso signi�ca que colaboradores com 
habilidades-chave podem ser alocados para desem-
penhar papéis críticos do negócio de uma forma 
muito rápida. Já outras entendem que as mudanças 
de demanda dos consumidores e os novos padrões 
de trabalho resultaram em lacunas repentinas de ha-
bilidades para determinadas funções. 
“As contratações estratégicas permanentes ou para 

projetos podem ajudar a preencher essas lacunas, 
aprimorando as equipes com competências especia-
lizadas e comportamentos necessários. Seguimos em 
um momento estratégico para redesenhar as funções 
de trabalho, desenvolver os atuais colaboradores e/
ou considerar novas combinações de funcionários 
permanentes ou contratados para projetos que pos-
sibilitem a construção de um plano de recrutamento 
inteligente e �exível para potencializar sua recupera-
ção pós-Covid-19”, destaca Arnaes.

Indústria 4.0

O conceito de transformação digital pode ser resu-
mido como a integração da tecnologia com todas as 
áreas de uma empresa, mudando seus métodos opera-
cionais e como elas agregam valor aos clientes. Assim, 
pode signi�car a substituição de processos tradicio-
nais para adoção de práticas inéditas e inovadoras.
Isso porque embora a tecnologia seja o elemento-
-chave da indústria 4.0, a transformação digital não 

https://www.thomas.co/pt-br


“As contratações estratégicas 
permanentes ou para projetos 
podem ajudar a preencher essas 
lacunas, aprimorando as equipes 
com competências especializadas 
e comportamentos necessários.”

CAIO ARNAES
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se resume somente à sua implementação. Muitas 
vezes diz respeito ao abandono de processos desa-
tualizados e ferramentas defasadas para que novos 
recursos tomem o seu lugar. 
Especi�camente sobre a área de gestão de pessoas, a 
Robert Half listou uma série de recursos tecnológi-
cos que mudaram completamente os procedimentos 
relacionados ao setor de Recursos Humanos. 
•

Qual o papel dos gestores  
na transformação digital?

Em um cenário transformador, os gestores devem 
ser capazes de criar meios para que colaboradores, 
clientes, fornecedores e parceiros de trabalho pos-
sam visualizar como a empresa será diferente após 

passar por essas mudanças. Depois, deve envolver 
os funcionários para que tudo isso se transforme em 
realidade.
Ao mesmo tempo, eles devem ser capazes de iden-
ti�car quais processos podem ser modernizados ou 
implementados. Por exemplo, um gestor de RH 
pode sugerir o uso do recrutamento remoto. Já o 
coordenador de marketing tem condições de estru-
turar um processo de pesquisa de mercado, para 
que, com a equipe de vendas, possa contribuir com 
a criação de um novo produto.
Independentemente das medidas adotadas que este-
jam relacionadas à transformação digital, é impres-
cindível que sejam capazes de atuar na implementa-
ção de processos e na integração dos colaboradores 
frente às mudanças.

Como definir quem deve  
liderar essas mudanças?

Todo processo corporativo necessita ser liderado por 
um pro�ssional experiente e competente. Não seria 
diferente com a transformação digital: para que a 
tecnologia seja parte de uma mudança expressiva, é 
preciso combiná-la com a liderança.
Quem lidera essas mudanças deve ter um pensamen-
to diferenciado, incentivando a inovação e novos 
modelos de negócios. Além disso, deve ter bom sen-
so para incorporar novos métodos tecnológicos para 
melhorar a experiência dos colaboradores, clientes, 
fornecedores, parceiros e demais partes interessadas 
da sua organização.

Inteligência artificial, capaz de fazer o cruzamento entre  
oportunidades de trabalho e candidatos adequados ao cargo  
e à cultura da empresa

Entrevistas que podem ser realizadas por meio de videoconferência

Sistemas de informação que permitem a realização de testes de  
aptidão profissional e personalidade mesmo a distância

Pesquisas internas que revelam demandas para que as empresas 
possam estruturar programas de benefício e incentivo que realmente 
façam a diferença

As mesmas pesquisas, aliadas a indicadores de desempenho,  
permitem que os gestores identifiquem quais habilidades devem ser 
trabalhadas para aumentar a eficiência, resultando em treinamentos 
mais adequados à realidade
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Quais as boas práticas para  
liderar esse processo?

Para implementar as ferramentas que surgem com 
a indústria 4.0, as empresas precisam começar exa-
minando atentamente seus próprios processos de 
negócios. O objetivo é identi�car as oportunidades 
de melhoria. Sem essas primeiras etapas, a adoção 
de novas tecnologias corre o risco de não fazer uma 
diferença signi�cativa para os processos. Em alguns 
casos, a organização pode perder a vantagem com-
petitiva. Algumas boas práticas devem estar no radar 
nesse processo, entre elas: cultura inovadora; comu-
nicação interna; desenvolvimento de equipes e ado-
ção de recursos.
A transformação digital signi�ca grandes mudan-
ças para qualquer empresa. Quando bem feita, terá 
como resultado um negócio mais alinhado às de-
mandas dos clientes e resiliente para acompanhar o 
futuro digital, que evolui cada vez mais rápido.

Liderar mudanças digitais exige que os gestores te-
nham uma visão muito nítida sobre como é possível 
transformar a empresa em um mundo tecnológico e 
inovador e começa com uma avaliação interna para 
identi�car lacunas, problemas e áreas que apresen-
tam di�culdades.
Vale destacar que os gestores são elementos cruciais 
para que transformação digital possa acontecer, já 
que ela exige uma mudança cultural, adaptação às 
condições do mercado e às novas tecnologias. Geral-
mente, a chave para a sobrevivência de um negócio 
está no aumento da clientela e, consequentemente, 
da rentabilidade. Nesse processo, o ativo humano é 
essencial.
Sem uma gestão de pessoas e�ciente, a transforma-
ção pode encontrar gargalos. É preciso que a mu-
dança seja orquestrada. A adoção de processos e 
sistemas que se desenvolveram com a indústria 4.0 
devem contemplar todos os envolvidos nos proces-
sos organizacionais.

Dito isso, o líder ideal deve preencher alguns requi-
sitos. Veja quais são eles:

Ter conhecimento técnico o suficiente para promover a integração entre as 
necessidades do negócio e as soluções de tecnologia

Caso seja um profissional que faz parte do time da empresa,  
deve ser uma pessoa de confiança

Profissionais contratados exclusivamente para liderar as mudanças  
devem ser previamente integrados aos times

Transformação digital também está focada no cliente, por isso, o líder deve ser 
capaz de entender a jornada de compras, de visualizar as coisas pelos olhos do 
cliente e entender como ela pode ser alinhada às suas necessidades e expectativas

O profissional deve estar disposto a assumir riscos, já que a transformação  
exige que os projetos sejam experimentados antes da sua implementação 
definitiva, o que significa a possibilidade de falhas

As equipes podem apresentar resistência às mudanças, é importante que  
o líder seja capaz de lidar com profissionais resistentes

A transformação digital pode ser confusa para os líderes de setor,  
por esse motivo, eles devem entender seu conceito com clareza e devem ser 
capazes de explicar as mudanças organizacionais necessárias para que  
a empresa possa se adequar à indústria 4.0

Na transformação digital tudo muda rapidamente, portanto, o líder  
deve ser capaz de acompanhar a evolução da tecnologia, de preferência a  
um passo na frente da concorrência
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A gestão de 
pessoas em 2021
Pesquisa realizada pela ISK Consultoria Organizacional 
revela as principais tendências e desafios da área

Por Bruno Piai

Pelo 12º ano, a ISK Consultoria Organizacional 
realizou a Pesquisa de Tendências em Gestão 
de Pessoas. Com o intuito de apoiar o mercado 

na tomada de decisões estratégicas organizacionais, a 
PTGP 2021, comandada pelos diretores da empresa, 
Kátia Moreno e José Antonio Silva, entrevistou 78 
companhias em território nacional para identi�car 
o cenário atual, as tendências e os maiores desa�os 
que tendem a conduzir a gestão de pessoas neste ano. 
Con�ra os principais dados levantados pelo estudo:

Expectativa de negócios

Panorama já esperado por conta da crise imposta 
pela pandemia do novo coronavírus, os resultados 
abaixo do previsto – assim como o quadro de cola-
boradores – foi uma constante para negócios de to-
dos os portes em 2020. Além disso, as organizações 
precisaram rapidamente se adaptar para não colocar 
em risco a saúde dos seus colaboradores e ainda as-
sim manter a produtividade e o ritmo de trabalho 
satisfatórios.
Contudo, mesmo diante de todas as di�culdades 
que a propagação do vírus impôs ao universo cor-
porativo, a palavra da vez para 2021 é “otimismo”: 
73% das empresas creem que o ano atual será de-
terminante para o crescimento de seus negócios. Já 
57% estimam aumentar o seu quadro de colabora-
dores. O otimismo vai ao encontro de uma outra 
informação recordada pelo estudo: o Banco Central 
projeta para 2021 um crescimento de 3,45% do PIB 
(Produto Interno Bruto) do País.

Agenda do RH

A área de Recursos Humanos estará diante de al-
gumas di�culdades em 2021. Orçamento restrito, 
avaliações de desempenho e de engajamento de ti-
mes em home o�ce, ajuste de práticas para que a 
distância não impacte no DNA empresarial e no 
propósito do negócio, e incertezas em relação à re-
tomada (que dependerá muito do ritmo das cam-
panhas de vacinação) são algumas delas. Por conta 
disso, a agenda do setor conta com obrigações já 
conhecidas, mas que tendem a passar por processos 
de mudança:
• Desenvolvimento de lideranças

• Desenvolvimento de pessoas

• Atração e Retenção de talentos

• Fortalecimento da Cultura Organizacional

• Avaliação / Gestão de desempenho

• Políticas de Gestão de Pessoas

• Cargos e Salários/ Remuneração

• Engajamento

• Clima organizacional

• Melhoria nos processos

O RH também terá papel ativo na condução de 
ações de bem-estar e valorização da autoestima:
• Promoção da saúde para a adoção de

   hábitos saudáveis

• Flexibilidade de horário

• Ginástica laboral e ações voltadas à ergonomia

• Sessões de mindfulness

• Programas de reconhecimento
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Chegadas e saídas

Uma vez que o aumento de quadro de funcioná-
rios não foi a meta mais fácil de ser cumprida no 
mercado brasileiro em 2020, nenhum outro moti-
vo justi�cou tantas contratações quanto a reposição 
de vagas (48%). Na sequência, 26% alegaram que 
os novos contratados fazem parte da ampliação dos 
negócios, enquanto 19% precisaram recrutar para 
suprir o aumento da demanda de trabalho. 
Já na aba das demissões, mais da metade dos casos 
(52%) remetem à baixa performance. O segundo 
motivo que mais fez com que colaboradores fossem 
desligados foi a redução de negócios (14%). Redu-
ção de custos/quadro (10%), adequação de estrutura 
(7%) e alinhamento de per�l (7%) também se desta-
cam entre as principais causas de dispensa.
Quanto aos pedidos de demissão, novas oportunidades 
motivaram 29% dos funcionários a pedir as contas de 
seu emprego. A principal razão seguinte foi a remu-
neração mais atrativa que outra vaga oferecia (18%). 
Mudança de endereço (11%), pandemia (7%), posi-
ção mais atrativa (7%), falta de adaptação/ insatisfação 
com a empresa (7%) também �zeram com que muitas 
pessoas desejassem uma mudança de ares pro�ssionais.

Um novo modelo de negócios

Do mesmo modo que as empresas precisaram se 
adaptar à nova realidade – processo sutil para algu-
mas, radical para outras –, líderes e gestores precisa-
ram ser criativos para manter seus times engajados 
diante dos impactos que a pandemia causou, espe-
cialmente quando medidas antipopulares precisa-
ram ser tomadas.
De acordo com o levantamento, 79% das compa-
nhias reajustaram salários individuais de seus fun-
cionários. Além disso, para 78%, valores de bônus/
PLRs tendem a �car alinhados ou abaixo das quan-
tias pagas em 2019.
Entre práticas que se tornaram comuns durante a 
pandemia, destacam-se:
• Antecipação de férias

• Suspensão temporária do contrato de trabalho

• Redução de jornada e de salário

• Home office, banco de horas e horário flexível

• Financiamento da folha de pagamento

• Controle ou suspensão de Vale Transporte 

   e Vale Combustível
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Já algumas outras importantes ações – de aceleração 
de processos empresariais, inclusive – foram:
• Automação de processos de gestão de pessoas

• Ajustes nos formatos de treinamento 

   (maior adesão ao digital)

• Entrevistas a distância e onboarding remoto

• Reuniões virtuais

• Atendimento a distância

• Exames médicos (como testes de Covid-19)

• Acompanhamento psicológico

Para encarar o “novo normal” de 2020, 93% das or-
ganizações se viram obrigadas a criar comitês de crise, 
nos quais em 100% há a presença do RH (que co-
manda 14% deles).

Não é fácil contar com bons talentos

Para a maioria das empresas (64%), encontrar pro-
�ssionais quali�cados que atendessem suas exigên-
cias foi uma tarefa que não passou ilesa de di�culda-
des em 2020. Cargos de especialista (52%), analista 

Para encarar o  
“novo normal” 
de 2020, 93% das 
organizações se 
viram obrigadas 
a criar comitês de 
crise, nos quais 
em 100% há a 
presença do RH 
(que comanda 
14% deles)

(42%) e coordenadoria/ supervisão (29%) foram os 
mais desa�adores.
Quanto às áreas, tecnologia (42%), comercial (29%) 
e pesquisa & desenvolvimento (19%) foram as que 
mais desa�aram os recrutadores de plantão.
Uma vez que tal di�culdade faz parte da rotina de 
muitos negócios, de que modo é possível lidar com 
a escassez de talentos? Segundo os entrevistados, as 
principais soluções envolvem:
• Employer Branding;

• Indicação de colaboradores;

• Headhunter e consultorias especializadas;

• Redes sociais e sites de recrutamento;

• Participação em feiras de recrutamento 

   e divulgação em faculdades;

• Programas de formação de profissionais;

• Desenvolvimento interno de profissionais;

• Parceria com instituições como SESI, SENAI, 

   FATECs e ETECs;

• Manutenção de banco de currículos 

  (respeitando as adequações da Lei Geral 

   de Proteção de Dados - LGPD)

JOSÉ ANTONIO SILVA



De acordo com os responsáveis 
pela pesquisa, um dos maiores 
aprendizados para empresas, 
lideranças e profissionais de todas 
as áreas foi o aprender a aprender,

reaprender e desaprender.
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Trabalho remoto

Talvez a grande “estrela” do mercado de trabalho du-
rante a pandemia, o home o�ce veio para �car: 

das organizações que adotaram o traba-
lho remoto durante o isolamento social 
planejam mantê-lo para 2021.

Com a �exibilização do trabalho a distância, o pla-
nejamento inicial das empresas respondentes visa 
manter o home o�ce:

softwares de gestão de colaboradores temporários 
(6%) também não são recursos frequentemente uti-
lizados.
De acordo com os responsáveis pela pesquisa, um 
dos maiores aprendizados para empresas, lideranças e 
pro�ssionais de todas as áreas foi o aprender a apren-
der, reaprender e desaprender. “A pandemia foi im-
portante para a transformação do mundo do trabalho 
e para reforçar que a missão da área de recursos hu-
manos continua sendo o foco nas pessoas como parte 
da estratégia e do sucesso da empresa”.

A vez é da tecnologia

Assim como em qualquer área que objetiva investir 
mais em automação, o RH se movimenta para ter a 
tecnologia como aliada cada vez mais frequente das 
atividades pro�ssionais. Porém, segundo os respon-
dentes, somente 7% das empresas têm alta utiliza-
ção de ferramentas tecnológicas em seus Recursos 
Humanos. 52% integraram um uso mediano, en-
quanto 41% das organizações ainda oferece poucos 
recursos digitais e inovadores ao setor.
Entre os softwares mais utilizados estão soluções 
para pontos e folhas de pagamento (77%), platafor-
mas de vagas (58%) e plataformas de cursos e treina-
mentos online (52%). A preocupação �ca por conta 
da análise de dados. Um dos temas mais debatidos 
no que diz respeito ao desenvolvimento estratégico 
do setor, o people analytics só tem espaço em 13% 
das empresas. Plataformas de entrevistas (13%) e 

1 vez por semana

2 vezes por semana

3 vezes por semana

4 vezes por semana

Jornada total
ao menos enquanto 
a pandemia se mantiver

KÁTIA MORENO



https://www.topofmindderh.com.br/
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A NOVA ONDA DO 
RECRUTAMENTO

Com a pandemia, 
o processo de 
recrutamento assume 
seu lado digital e a 
seleção a distância 
ganha força: quais 
são as tendências e 
perspectivas para a 
área?

Por Bruno Piai
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A NOVA ONDA DO 
RECRUTAMENTO
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De acordo com a 14ª edição do Índice de 
Con�ança Robert Half (ICRH), o futuro 
do trabalho será híbrido. Por conta do “estí-

mulo” ao trabalho a distância promovido pelo perí-
odo pandêmico, muitas empresas passaram a adotar 
o modelo pela primeira vez, enquanto outras, que já 
o tinham como parte de sua cultura organizacional, 
buscaram fortalecê-lo ainda mais.
Na opinião de 91% dos quase 1.2 mil pro�ssionais 
brasileiros entrevistados, as jornadas híbridas torna-
ram-se parte permanente do cenário de empregos e 
são três os principais motivos: colaboradores alme-
jam �exibilidade (66%), a pandemia ainda é uma 
realidade (61%) e a produtividade se manteve/au-
mentou (57%). A e�ciência comprovada após meses 
de home o�ce também impulsiona a consolidação 
do modelo híbrido. 
No caminho inverso, 9% dos entrevistados discor-
dam da a�rmação de que equipes híbridas devam 
predominar. Dentre esses, a maioria (61%) acredita 
que, ao �nal da pandemia, o presencial voltará a pre-
valecer. Ainda há pro�ssionais que elencam outras 
justi�cativas: é mais desa�ador disseminar a cultura 
corporativa (25%), piora do engajamento (25%) e 
di�culdade de manter a produtividade (25%).
Além disso, com a necessidade contínua de isola-
mento social, muitas empresas precisaram rever e 
adaptar suas práticas relacionadas à gestão de pes-
soas. Os dados do 14º ICRH apontam que 71% 
dos pro�ssionais gostariam que as vivências �exíveis 
(horário, local e jornada) estabelecidas ao longo da 
pandemia se mantivessem ao �nal dela. Canais e 
ações de suporte à saúde mental (8%), auxílio home 
o�ce (7%) e treinamentos preferencialmente on-li-
ne (9%) são outros pontos que os pro�ssionais dese-
jam que se mantenham no pós-pandemia.
Do mesmo modo que as estruturas de trabalho e 
de liderança precisaram – e continuam precisando 
– se adaptar, as mudanças também chegaram ao Re-
crutamento & Seleção. Nos últimos anos, diversas 
ferramentas ganharam espaço no mercado por ofe-
recer maior dinamismo, agilidade e precisão no fe-
chamento de vagas. E com o advento da pandemia, 
tal processo de transformação “explodiu”, uma vez 
que o recrutamento a distância se tornou realidade 
em maior escala. Porém, como é feito esse processo 

de adaptação para uma área tão humana e tão pró-
xima das pessoas?
Para discutir a respeito, o Grupo TopRH convidou, 
nesta edição do RH Premium Debates, Heloísa 
Marcomini, Coordenadora de Atração e Desenvolvi-
mento do Grupo Locaweb; Daniela Catalan, Chief 
Human Resources O�cer da Pipefy; e Marina Sou-
bhia, Head de Aquisição de Talentos da Creditas, para 
debater a respeito dos desa�os que o recrutamento 
precisou superar durante a pandemia para não perder 
essência e qualidade, e também sobre o futuro da área 
com as constantes inovações que o mercado oferece. 
Con�ra alguns dos principais insights do debate, me-
diado pela Editora de Conteúdo do Grupo TopRH, 
Gabriela Ferigato, e pelo jornalista Bruno Piai.

Os desafios de recrutar online

Dados de um levantamento feito pelo Acesso RH 
mostram que em julho de 2020 as contratações a 
distância cresceram praticamente 50% em relação 
a março do mesmo ano, quando a pandemia ainda 
estava no início. Por conta das medidas de isolamen-
to social, recrutadores, por segurança própria e dos 
candidatos, estabeleceram o contato virtual como 
alternativa mais viável para seguir com os processos 
de seleção. Porém, o que parece uma simples substi-
tuição do físico para o online, é, na verdade, um im-
portante e até mesmo complexo desa�o a ser supe-
rado, uma vez que, embora ágeis e até mais práticas 
pela ausência de deslocamento, as entrevistas online 
podem perder algumas nuances da humanização 
que caracteriza o recrutamento presencial.
No debate, as participantes compartilharam um pou-
co de como suas respectivas empresas precisaram se 
adaptar a esse “novo normal”. Heloísa revela que na 
Locaweb já existiam alguns processos seletivos feitos 
a distância (especialmente para vagas de tecnologia), 
porém, com a pandemia, a maior parte das entrevistas 
mudou de cenário, deixando de ser no escritório para 
ter sua condução diretamente do lar.
“Quando veio a pandemia foi um super desa�o, 
porque realmente era algo que fazia muito senti-
do para a nossa cultura (as entrevistas a distância), 
mas que não estava ainda totalmente implantado 
na companhia. E nós aprendemos bastante, pois 
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foi necessário uma ‘virada de chave’ de um dia para 
o outro. Começamos a analisar plataformas e nos 
preparar para trabalhar o digital da melhor maneira, 
especialmente em dinâmicas de grupo e processos 
seletivos mais complexos.”
Apesar da experiência positiva, Heloísa destaca pe-
quenos percalços que podem comprometer uma 
entrevista online. “Sempre orientamos ao máximo 
os melhores caminhos para o candidato não ter pro-
blemas com Internet e conexão, o que pode ocorrer, 
assim como uma queda de energia. Mas do mesmo 
modo que um processo seletivo presencial pode ter 
alguns problemas – e eles são corrigíveis –, é natural 
que o online também tenha. Mas como seguimos 
em home o�ce por questões de preocupação com 
a saúde de todos, tivemos tempo para desenvolver 
uma maior maturidade quanto a isso”, explica.
Já na Creditas, Marina revela que os primeiros mo-
mentos da mudança da dinâmica das entrevistas 
causaram um pouco de receio, por ser uma quase 
total novidade na empresa e pelo ritmo de processos 
seletivos que estava sendo empregado.
“Estamos contratando para todas as áreas. Para o que 
você pensar, nós tínhamos vagas em aberto. Porém, 
com o início de transição do trabalho no escritório 
para o home o�ce, avaliamos se era possível, pelo 
menos a princípio, manter a mesma velocidade. Por 
ser algo novo, causou um pouco de incerteza. Mas 
quando a equipe se acostumou, logo identi�camos 
que não era um modelo de trabalho somente da pan-
demia, mas, sim, uma nova realidade do mercado. No 
�nal das contas, foi uma questão de nos adaptarmos, 
abandonarmos alguns velhos hábitos e trabalharmos 
com as ferramentas certas. E mesmo quando voltar-
mos ao escritório, já temos a ciência de que estare-
mos, ainda assim, dentro dessa nova realidade”.
No caso da Pipefy, o cenário não foi muito diferente 
das empresas citadas. E chama atenção que a própria 
Daniela foi um “exemplo vivo” do novo recrutar. 
“Entrei na Pipefy no meio da pandemia, em maio. 
Brinco que sou um case de sucesso. Foi, assim como 
a Marina e a Heloísa trouxeram, uma questão de 
adaptabilidade, mas que não estava tão distante da 
nossa realidade”.
Por conta da atuação em escala global, a Pipefy já 
havia precisado construir uma cultura organizacio-

“Quando veio a pandemia foi um 
super desafio, porque realmente 
era algo que fazia muito sentido 
para a nossa cultura (as entrevistas a 
distância), mas que não estava ainda 
totalmente implantado na companhia. 
E nós aprendemos bastante, pois foi 
necessário uma ‘virada de chave’ de 
um dia para o outro.”

HELOÍSA MARCOMINI



Depois de algum tempo 
conduzindo os processos 

seletivos online, identificamos que 
não houve um aumento do turnover 
a curto prazo, o que é extremamente 
positivo e mostra que o recrutamento 
não está errando. Do mesmo modo que 
há limitações, há vantagens que só o 
modelo a distância pode proporcionar. 
Portanto, ele não é pior, só é diferente.”

MARINA SOUBHIA
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nal que incluísse o remoto como um dos mais im-
portantes recursos da rotina empresarial.
“O que nós �zemos foi estender as vagas que seriam 
feitas nesse modelo. E foi uma abertura ainda maior 
de horizontes. Conseguimos falar com mais pessoas, 
conhecer mais per�s. Somos uma empresa, hoje, to-
talmente remota. Consideramos que somos ‘remote 
�rst’, então conduzimos bem o híbrido entre o escri-
tório coworking e os locais remotos. Para todo tipo 
de seleção dá para usar o formato de vídeo”, explica 
Daniela.

Como adaptar o onboarding? 
O contato social pode se perder?

O termo onboarding nada mais é do que integração. 
É a conexão entre empresa e candidato/contratado, 
o momento de apresentar o propósito, a dinâmi-
ca, a cultura, o coração da organização a quem fará 
parte dela. Então, como transformar um processo 
tão importante em algo que pode ser conduzido a 
distância?
De acordo com a especialista da Pipefy, é preciso, 
primeiramente, ter consciência do que funciona 
melhor para cada pro�ssional. Para ela, é um proces-
so mais fácil criar um onboarding para quem gosta 
de trabalhar a distância, mas é preciso pensar tam-

bém em quem prefere ir para o escritório. Portanto, 
embora a integração remota ganhe força, é preciso 
pensar em como e quando ela será realmente e�caz. 
“Se a gente fala em modelo híbrido de trabalho, isso 
signi�ca que não estarão todos 100% do tempo re-
motos. Então, a palavra-chave é equilíbrio”.
Outro ponto importante do processo de adapta-
ção de recrutadores e candidatos para o virtual é a 
questão do contato e do quanto alguns recursos de 
avaliação podem ser comprometidos. A entrevista a 
distância permite que a linguagem corporal do can-
didato, por exemplo, possa ser bem avaliada?
Marina esclarece que no início a preocupação quan-
to a isso existiu, uma vez que ela considera “válido 
poder observar o candidato, suas reações às pergun-
tas, como ele está buscando respondê-las e a lin-
guagem de seu corpo”. Porém, o que era uma das 
maiores preocupações de não ser possível fazer essa 
análise de forma completa – a rotatividade – não 
está se con�gurando.
“Depois de algum tempo conduzindo os processos 
seletivos online, identi�camos que não houve um 
aumento do turnover a curto prazo, o que é extre-
mamente positivo e mostra que o recrutamento não 
está errando. Do mesmo modo que há limitações, 
há vantagens que só o modelo a distância pode pro-
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porcionar. Portanto, ele não é pior, só é diferente. 
Precisamos nos acostumar. Se não temos o recurso 
do olho no olho, buscamos outro.”
Sobre o onboarding, a head de aquisição de talentos 
da Creditas ilustra bem a recomendação de equilí-
brio sugerida por Daniela. “Estou há poucos meses 
na Creditas e para mim tudo até então foi remoto. 
E por conta das reuniões, nem sempre consigo me 
relacionar mais com meus colegas, como gostaria. 
Para muitas pessoas, por exemplo, faz falta ‘marcar 
um cafezinho’ no escritório. Há introduções que fa-
zem diferença. Portanto, o onboarding precisa ser 
re�etido e feito com cautela quando totalmente re-
moto”, diz.
Nessa onda de “banho de cultura online”, o onbo-
arding da Locaweb já vivenciava um processo de 
reformulação.  “Tudo coincidiu também com um 
momento em que o capital da empresa aumentou 
e foi feita a compra de outras companhias. Foi um 
mega desa�o. Investimos demais em um ‘game’ de 
onboarding e nos preocupamos em construí-lo de 
forma a ser bastante informativo, mas também leve, 
gostoso de ser feito. Até então o feedback é positivo. 
Investimos para o game transparecer nossa cultura 
e valores. Além disso, sintetizamos nossas reuniões 
e fazemos os aprofundamentos aos poucos. Presen-
cialmente o candidato conseguia ver, ao chegar na 
empresa, um pouco da nossa cultura, fosse conhe-
cendo os recrutadores ou falando com alguém nos 
corredores. A distância, precisamos inovar”, pontua 
Heloísa.

O recrutamento a distância 
e o impacto na diversidade

Responsável pela gestão de pessoas na empresa Con-
solide, Helena Cesa traz a informação, em artigo, 
de uma pesquisa da Harvard Business Review, que 
revela que uma gestão que investe na diversidade 
pode reduzir os con�itos corporativos em até 50% 
em relação às empresas que não estão abertas a isso. 
“À medida que os gestores acolhem e respeitam as 
diferenças no time, os colaboradores se sentem se-
guros e o clima organizacional melhora. A pesquisa 
também aponta que as empresas que valorizam a 
diversidade podem revelar colaboradores 17% mais 

engajados e dispostos a atingirem resultados extras. 
Ou seja, todos têm a ganhar”, escreve.
Em circunstâncias normais, a diversidade se mos-
tra um assunto delicado em muitos processos de 
recrutamento, uma vez que os chamados vieses in-
conscientes ainda conduzem muitos fechamentos 
de vaga. Poderia, então, a diversidade ser impactada 
negativamente pelos processos seletivos a distância?
Para Daniela, a resposta é não. Se alguma empresa 
está presa em um processo seletivo marcado por um 
viés inconsciente, não será a simples mudança do 
presencial para o remoto (ou vice-versa) que impac-
tará positiva ou negativamente na realidade atual do 
negócio. Já nos casos contrários, as companhias que 
são diversas e inclusivas podem até mesmo poten-
cializar a ação.
“Nós trabalhamos muito com a diversidade cultu-
ral, e o recrutamento remoto para contratar pessoas 
que vão trabalhar de suas casas pode ampliar a di-
versidade geográ�ca. É uma porta para expansão de 
horizontes”.
No caso da Locaweb, por exemplo, Heloísa com-
partilha que a diversidade geográ�ca ganhou força 
com a adaptação ao home o�ce. “A gente contrata 
de todo o Brasil. Aumentamos muito a diversidade 

“O que nós fizemos foi estender as 
vagas que seriam feitas nesse modelo. 
E foi uma abertura ainda maior de 
horizontes. Conseguimos falar com 
mais pessoas, conhecer mais perfis. 
Somos uma empresa, hoje, totalmente 
remota. Consideramos que somos 
‘remote first’, então conduzimos bem o 
híbrido entre o escritório coworking e os 
locais remotos”. 

DANIELA CATALAN
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nesse sentido. Antes tínhamos setores com 95% da 
equipe de São Paulo, e hoje estão consideravelmente 
mais mistos. Eu tenho pessoas do Distrito Federal, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, é uma troca de dife-
rentes experiências e culturas muito rica”.

Um recrutamento menos invasivo

A nova cara do recrutamento no Brasil traz consigo 
também um fortalecimento do “bom senso” exigido 
por quem conduz as entrevistas. Questionamentos 
pessoais, que fogem das hard skills e das soft skills 
(habilidades técnicas e comportamentais), estão sen-
do cada vez menos aceitos, o que reforça que os sele-
cionadores se atentem somente ao que efetivamente 
vai importar para uma vaga em aberto.
“No mundo não tech, ainda há muita insistência em 
perguntas sobre questões pessoais que não vão agre-
gar em nada no que a vaga se refere. Eu participei 
de entrevistas recentes, em grandes empresas, nas 
quais foi bem decepcionante constatar as perguntas 
que estavam sendo feitas. No que importa saber se 
sou casada ou não. Houve situação em que eu não 
respondi e emendei outro assunto, mas muitas vezes 
a culpa cai sobre o RH, quando, na verdade, ele só 
está reproduzindo o que é da cultura da empresa”, 
salienta Marina.
Nesse sentido, a especialista indica que o RH tem 
a responsabilidade de pontuar sobre a situação, ex-
pondo às lideranças que esse tipo de conduta não 
é mais encaixável no mercado atual e pode afastar 
bons candidatos. 
Heloísa acrescenta que o momento de pandemia é 
ainda mais delicado que o habitual. Assim como as 
empresas adotam uma série de cuidados com o cola-
borador, elas também precisam pensar em uma expe-
riência que seja positiva e acolhedora ao candidato. 
“Em termos de entrevista, nós abolimos esse viés. 
Perguntamos sobre quem a pessoa é, como ela está 

neste momento de pandemia, mas nada que seja 
invasivo. Não é parte da nossa cultura. Mas é um 
processo ainda em transição pensando no mercado 
como um todo, pois mesmo gestores que já entra-
ram no ritmo destas entrevistas por vezes se deparam 
com o desejo de perguntar a idade ou o endereço 
quando o currículo não vem com essas informações. 
A decisão, por exemplo, de um pro�ssional que não 
coloca o endereço, é dele. Se ele está disposto a tra-
balhar em uma empresa mais longe da casa dele, não 
há problema, nós não devemos criar barreiras”, diz.

As novas 
habilidades do futuro

Quando o mercado de trabalho inova, consequente-
mente o pro�ssional também precisa inovar. A exi-
gência por novas habilidades surge a todo instante 
e larga na frente aquele que tem a capacidade de se 
atualizar e se adequar ao que o universo corporativo 
traz de diferente. Porém, dentro um extenso con-
junto de skills cada vez mais exigidas por negócios 
de todos os portes, quais, hoje, são as mais impor-
tantes para destacar um pro�ssional?
Heloísa dá a tônica de que as soft skills estão sendo 
tão valorizadas (ou até mais) do que as hard skills. 
“Pro�ssionais que demonstrem nossos valores são 
muito importantes para nós. A Locaweb é uma em-
presa formadora. Nós queremos a oxigenação do 
mercado, mas a prioridade é oferecer oportunida-
des aos nossos funcionários. Queremos promover o 
crescimento. Aqui prezamos por pessoas que saibam 
trabalhar em equipe, que tenham proatividade, que 
tenham valores éticos”.
Além disso, tanto Heloísa quanto Marina destacam 
a importância dos pro�ssionais trabalharem a ques-
tão da resiliência, especialmente durante este mo-
mento pandêmico, que exige ainda mais da força 
mental das pessoas.

Quando o mercado de trabalho inova, consequentemente o 
profissional também precisa inovar. A exigência por novas 
habilidades surge a todo instante e larga na frente aquele que 
tem a capacidade de se atualizar e se adequar ao que o universo  
corporativo traz de diferente.
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Descubra por que a 
ferramenta é tão importante 
e quais empresas se 
destacam no segmento

Por Bruno Piai

Em transição de “tendência” para “realidade”, 
cada vez mais o assessment cai nas graças do 
pro�ssional de Recursos Humanos. Assim como 

as empresas mudaram e pautas como engajamento, 
humanização e automação de processos assumiram o 
protagonismo na tomada de decisões, os pro�ssionais 
também não são mais os mesmos. E nesse novo merca-
do que se forma, a ferramenta prova sua importância.
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Extended Disc®

A Extended DISC® possibilita a identi�cação de 160 
estilos comportamentais. De acordo com Nicho-
las Gounaris, analista de marketing da companhia, 
além da profundidade e amplitude no mapeamento 
comportamental obtido pela sólida base teórica de 
construção da ferramenta, a cada dois anos são reali-
zados Estudos de Validação com milhares de pessoas 
em 150 países, inclusive no Brasil, atestando eleva-
dos níveis de con�abilidade de resultados. O que faz 
a Extended DISC® ser reconhecida mundialmente 
pela validade de suas ferramentas e precisão das in-
formações fornecidas para pro�ssionais e gestores 
de Recursos Humanos, selecionadores, treinadores, 
mestres, consultores, coaches, orientadores, líderes e 
empresários dos mais variados segmentos.
O analista pontua que o assessment é importante 
para “subsidiar a aceleração de processos e otimiza-
ção de resultados de Recrutamento & Seleção, de-
senvolvimento de lideranças, capacitação da força 
de vendas, melhoria da comunicação, coaching & 
mentoring, formação de equipes, mapeamento de 
estudantes, gestão de talentos, pesquisa de clima or-
ganizacional, entre outros pontos”.

Mas, afinal, o que é 
esse tal de assessment?

Na tradução literal, nada mais é do que “avaliação”. 
Contudo, o sentido ganha amplitude dentro do uni-
verso corporativo. As ferramentas são como guias na 
gerência do capital humano do negócio.
Em outras palavras, o assessment possibilita que a li-
derança e o RH identi�quem de forma clara o per�l 
de candidatos e colaboradores e, por meio das des-
cobertas, desenvolvam planos de ação.

Por que tais ferramentas 
são tão importantes?

A lista de benefícios que o assessment pode trazer 
para uma organização – seja qual for seu porte – é 
imensa. Para responder essa questão, o RH Premium 

Digital convidou algumas das mais importantes em-
presas do Brasil no que diz respeito a ferramentas, 
modelos e desenvolvimento de estruturas e traba-
lhos de avaliação. Conheça um pouco mais sobre 
o trabalho de todas elas e quais as vantagens que 
diferentes métodos têm a oferecer.

NICHOLAS GOUNARIS,  
da Extended DISC®, esclarece 
que “o ponto de partida se 
dá com o estabelecimento 
do propósito do assessment 
e da estratégia de realização, 
assim como a identificação 
das competências a serem 
mensuradas”.
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TTI Success Insights

Alexandre Ribas, presidente da TTI, levanta que as 
organizações precisarão cada vez mais aumentar a 
sua produtividade, porém com menos pessoas. Para 
ele, com a otimização de ações que o avanço tecno-
lógico permite, “é mais importante do que nunca 
ter a pessoa certa no lugar certo”. O especialista diz 
que as ferramentas permitem rápida identi�cação 
de pontos que precisam ser melhorados e oferecem 
uma base para as companhias se planejarem para de-
senvolvê-los, assim como dá um ponto de partida 
para a área de Recursos Humanos conduzir ações de 
propósito e engajamento.
“Quem lida com gente precisa entender de gente. Por 
exemplo, quando falamos em liderança, é importante 
que o RH use as ferramentas de assessment para esti-
mular que os líderes se conheçam melhor, compreen-
dam qual é o seu estilo de liderança, quais seus gostos 
e desgostos, para que eles possam liderar melhor a si 
próprios e, consequentemente, suas equipes.”
A TTI conta com mais de 60 relatórios diferentes de 
per�l que têm como base sete ciências. A organiza-
ção atua em total conformidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), o�cialmente estabele-
cida em 2020 no Brasil.

Grupo Soulan / Thomas International

Para Rejane Matos, gerente de Marketing do Grupo 
Soulan, distribuidor da ferramenta �omas Interna-
tional, “o assessment é marcado por um conjunto de 
recursos poderosos para compreender sobre tendên-
cias comportamentais e traços de personalidade, in-
teligência emocional e cognição de um indivíduo”. 
Segundo a administradora com especialização em 
Inteligência de Mercado, a solução pode atuar em 
todos os subsistemas de RH.
“Tal atuação conta com análises assertivas, con�-
áveis e consistentes sobre adequação dos candida-
tos aos cargos, reduzindo turnover e otimizando o 
tempo de seleção. E também para os processos de 
desenvolvimento com a construção de planos de de-
senvolvimento sustentáveis, criação de treinamentos 
especí�cos para aumentar o engajamento dos times, 
aumentar a performance e reter funcionários, além 
de contribuir com estratégias para identi�car e nu-

trir os futuros líderes fortalecendo o capital humano 
da empresa”.
A �omas International é uma ferramenta presente 
em mais de 60 países e com 40 anos de experiência. 
“O Grupo Soulan tem uma equipe de psicólogos ex-
tremamente quali�cada para analisar competências 
organizacionais e gerenciais, potencial de desenvol-
vimento e tendências de comportamento, através de 
pareceres técnicos, seja ele um candidato em proces-
so seletivo ou um colaborador em processo de ava-
liação interna”, destaca a pro�ssional de marketing.

Mindsight

“Para que o assessment tenha sucesso é importante 
que os envolvidos entendam com clareza a metodo-

“Tal atuação conta com análises 
assertivas, confiáveis e consistentes 
sobre adequação dos candidatos 
aos cargos, reduzindo turnover e 
otimizando o tempo de seleção”

 REJANE MATOS, Grupo Soulan
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logia utilizada e a leitura de resultado. A Mindsight 
conta com um time de customer success especialista 
em psicologia organizacional para atender aos clien-
tes, atuando como fonte de educação no assunto”, 
garante �aylan Toth, CEO da Mindsight.
Nas palavras do executivo, ter uma avaliação padro-
nizada e isenta no mundo de Recursos Humanos é 
uma enorme vantagem, “pois todo ser humano tem 
vieses inconscientes que podem afetar o julgamento 
e tratamento de outras pessoas”. O RH é a área que 
precisa entender o comportamento dos funcionários 
e tomar ações que melhorem a performance e satis-
fação. Portanto, os assessments podem ser úteis em 
todos os processos da área.
“Aqui, vamos destacar dois em especial: seleção e de-
senvolvimento. Na seleção, eles não só ajudam a tor-
nar a avaliação mais precisa e menos enviesada como 
favorecem a economia de tempo caso seja utilizada 
uma ferramenta digital e automatizada. No desen-
volvimento, traz um retrato completo do potencial 
e personalidade do indivíduo, permitindo traçar um 
plano de desenvolvimento mais consistente.”

O caminho do sucesso 

Agora que você já conhece os benefícios que as ferra-
mentas de avaliação oferecem, vem a pergunta mais 
importante: como implantá-los e fazê-los funcionar?
Gounaris esclarece que “o ponto de partida se dá 
com o estabelecimento do propósito do assessment 
e da estratégia de realização, assim como a identi-
�cação das competências a serem mensuradas. Em 
seguida, ocorre a de�nição do público-alvo, a comu-

nicação aos envolvidos e a realização da solução. Fi-
nalmente, acontece a geração de relatórios e devolu-
tiva de resultados para que se tenha um alinhamento 
em relação ao propósito”. 
De acordo com o analista da Extended Disc®, é im-
portante ressaltar que a sensibilização e a proativida-
de de todos os envolvidos, em níveis operacionais, 
táticos ou estratégicos, são fundamentais para o su-
cesso da execução.
Alexandre Ribas traz um ponto importante ao evi-
denciar que as soluções potencializam o índice de 
previsibilidade de situações no ambiente de trabalho. 
“São como ferramentas de diagnóstico na mão de um 
médico para que, seguidamente, ele oriente como ela 
deve proceder para cuidar melhor de sua saúde”.
Para ele, as organizações não devem usar as ferra-
mentas de assessment como um “recurso da moda” 
ou tendência a ser seguida, mas, sim, identi�car 
quais são as razões que farão com que elas tragam 
uma real melhoria ao negócio.
“É igualmente importante investigar os fornecedo-
res de assessment, o tempo de trabalho da empresa, 
a credibilidade, a opinião do mercado sobre ela e ir 
além do que está escrito no site. É necessário levar em 
conta evidências tangíveis de que aquela empresa tem 
um centro de pesquisas, artigos cientí�cos e patentes. 
É preciso que haja uma estrutura. Outro ponto é en-
tender que todas as ferramentas têm um limite. Não 
basta saber o que ela mede, é preciso também saber 
o que ela não mede, em qual aspecto ela termina. As 
ferramentas permitem que se compreenda uma fatia 
de uma pessoa, pois o ser humano é muito complexo 
para ser integralmente compreendido.” 

Para ALEXANDRE RIBAS, 
da TTI, com a otimização 
de ações que o avanço 
tecnológico permite, “é 
mais importante do que 
nunca ter a pessoa certa 
no lugar certo”.



69

Somado a isso, �aylan Toth salienta que o sucesso 
de cada um dos passos depende de uma comunica-
ção assertiva durante todo o processo. “Os indiví-
duos avaliados, sejam candidatos ou funcionários, 
precisam entender por que aquele foi o método es-
colhido, como ele funciona, quais serão os resulta-
dos que eles terão acesso, dentre outras informações. 
Muitas vezes os assessments são vistos como um far-
do para o processo ao invés de uma vantagem, por 
isso é preciso expor seu propósito e benefícios, como 
os descritos na pergunta anterior.
Já Rejane acrescenta ainda que os passos e as confor-
midades com a LGPD – para se aproveitar ao máxi-
mo o que as ferramentas de avaliação têm a oferecer 
– dependem de:

 Construir o per�l comportamental das posições, 
com objetivo de reduzir turnover e melhorar o enga-
jamento das pessoas;

 Fazer um diagnóstico interno através do mapea-
mento dos pro�ssionais atuais, que podem levantar 
hipóteses interessantes sobre as equipes, tendências 
comportamentais, benchmarkings de talentos e mé-
tricas de desempenho; 

 Desenvolvimento dos colaboradores a partir dos 
resultados dos assessments. É possível extrair o máxi-
mo dos seus potenciais, desenvolvendo as Soft Skills 
a partir da consciência e melhor direcionamento das 
pessoas e equipes;

 Planejamento de carreira, a partir do diagnóstico 
e das ações de desenvolvimento pautadas nos asses-
sments, é possível traçar planos de desenvolvimento 
com foco em aumentar as potencialidades.

“Tudo isso colabora diretamente para o fortaleci-
mento da cultura organizacional, bem como a me-
lhora no clima organizacional, a retenção dos talen-
tos e a sustentabilidade dos negócios”, diz.

Há papel para as ferramentas 
de avaliação durante a pandemia?

Por conta da pandemia do novo coronavírus – que, 
apesar do início da vacinação, ainda deve ser um 

problema corrente em todo o ano de 2021 –, muitos 
negócios precisaram não somente se adaptar a todas 
as mudanças justi�cadas pelas medidas de isolamen-
to social, como também rede�nir suas prioridades.
Aos negócios mais impactados, os planos de contra-
tação se converteram, na prática, em processos de 
redução salarial, suspensão contratual ou demissão. 
Estabilizar o caixa se tornou prioridade, especial-
mente para empresas que não puderam funcionar 
da forma a qual estavam habituadas.
Em meio então a cada realidade que o panorama 
pandêmico impôs, de que modo o assessment pode 
contribuir para tomadas de decisões?

“Para que o assessment tenha 
sucesso é importante que os 
envolvidos entendam com clareza 
a metodologia utilizada e a leitura 
de resultado”

THAYLAN TOTH, Mindsight
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De acordo com Toth, o caminho passa pelo uso de 
alternativas online. “O assessment virtual por meio 
de testes psicométricos é algo que a Mindsight já 
trabalha desde 2016. Em um momento de distan-
ciamento social, eles ajudam a ter maior precisão na 
avaliação de candidatos e funcionários, possibilitan-
do conhecê-los com um pouco mais de profundida-
de mesmo que a distância. Outros softwares, como 
pesquisa de clima e gestão de desempenho, que a 
Mindsight comercializa também, complementam o 
trabalho do RH para o momento, pois permitem 
um acompanhamento mais próximo dos funcioná-
rios, do seu desempenho e satisfação”.
Além disso, o atual cenário já propõe que esse mer-
cado se adapte ao chamado “modelo híbrido de tra-
balho”, tendência que ganhou força durante a pan-
demia e é debatido para se manter mesmo após o 
controle da propagação da Covid-19 no Brasil.

“O trabalho remoto é uma tendência que irá perma-
necer pós pandemia, e um dos principais desa�os das 
organizações é oferecer recursos e modelos de trabalho 
que possam preservar o equilíbrio da vida pro�ssional 
com a pessoal dos funcionários. Os líderes dispostos 
a adaptar suas abordagens aos diferentes estilos das 
pessoas tendem a ter mais sucesso. E para fortalecer 
a gestão nessa nova realidade, os assessments são fer-
ramentas indispensáveis para manter o bem-estar do 
seu pessoal, promover ambientes saudáveis e produti-
vos a distância”, aponta Rejane, que acrescenta:
“A �omas International desenvolveu um assess-
ment focado no trabalho remoto, chamado Gestão 
dos Pro�ssionais a distância, com ele é possível:

 Identi�car os estilos de comunicação preferido do 
seu pessoal;

 Como gerenciar cada indivíduo, com estratégias 
para motivar e desenvolver cada per�l;

 Como dar suporte contínuo, com feedback regu-
lares e ações claras e direcionadas.”

Pesquisas indicam que o home o�ce foi, em maio-
ria, aprovado tanto por colaboradores quanto por 
gestores, razão pela qual deve brevemente fazer par-
te da rotina normal (ou rotina do chamado “novo 
normal”) do brasileiro, assim como ganhou espaço 
no dia a dia pandêmico. É por essa linha, inclusive, 
que a Extended Disc® inovou no oferecimento de 
recursos poderosos de assessment.
“As ferramentas devem acompanhar a realidade 
das empresas e continuar fornecendo informações 
valiosas e recursos necessários para que todos pos-
sam se tornar a melhor versão de si mesmos. A Ex-
tended DISC®, além de oferecer uma ferramenta 
online disponível 24 horas nos 7 dias da semana, 
em mais de 90 idiomas, possui diversos relatórios 
para atender os mais variados objetivos, dentro 
do mapeamento comportamental. Além dos re-
latórios focados em autoconhecimento, liderança 
e gestão, estresse, equipe, coaching e estudantes, 
lançou, em 2020, relatórios totalmente focados 
no trabalho remoto e no contexto de adaptação 
que inúmeras pessoas passaram e continuam pas-
sando, não só no Brasil, mas no mundo todo”, diz 
Nicholas Gounaris.
Já na TTI, Ribas frisa que a primeira iniciativa, ain-
da no início da pandemia, foi o desenvolvimento de 
um relatório de análise comportamental chamado 
“Trabalhando em Casa”, especí�co para a atuação de 
pro�ssionais em home o�ce.
“Só no Brasil, ano passado, distribuímos gratuita-
mente cerca de 20 mil relatórios como apoio às pes-
soas que trabalhavam a distância, auxiliando-as a se 
conhecerem melhor e a identi�car quais as maiores 
di�culdades no processo. Contribuímos com dicas 
de comunicação, práticas e relacionamento. Nesse 
período tão desa�ante, uma ferramenta de asses-
sment é um excelente motivo para se aproximar 
das pessoas, ainda mais nesta fase em que a vulne-
rabilidade, as incertezas e os medos aumentam. O 
momento demanda apoio e aproximação maiores”, 
�naliza.

O assessment possibilita que a liderança 
e o RH identifiquem de forma clara o 
perfil de candidatos e colaboradores e, 
por meio das descobertas, desenvolvam 
planos de ação.



JORNADA 3.0
Um estudo feito pela IBM mostrou que 40% dos líderes 
de Recursos Humanos não estão preparados para serem 
os parceiros estratégicos de suas organizações

Por Gabriela Ferigato

Não é de hoje que se fala e debate o chamado 
“RH 3.0”. Em uma breve retrospectiva, ele 
surgiu ao constatar que a área de recursos 

humanos precisa ganhar agilidade para acompanhar 
as diversas transformações pelas quais as empresas 
passam. O que demanda rever práticas, processos e, 
claro, um olhar cada vez mais estratégico ao negó-
cio – mudanças que o seu antecessor, o RH 2.0, já 
previa.

O percurso vem sendo trabalhado no mercado de 
trabalho, mas, segundo o estudo “Acelerando a Jor-
nada para o HR 3.0”, do IBM Institute for Business 
Value (IBV)”, menos de 40% dos CHROs (sigla 
para “Chief Human Resources O�cer”) entrevista-
dos possuem as habilidades necessárias para ajudar a 
companhia em sua estratégia de negócios. 
O estudo foi conduzido em parceria com o analista 
independente global Josh Bersin, da Josh Bersin Aca-
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demy, com mais de 1.500 executivos de RH globais 
entrevistados em 20 países, incluindo o Brasil, de 
15 setores. Esse dado reforça uma outra pesquisa da 
IBM feita em 2018 que estima que 120 milhões de 
pro�ssionais nas 12 maiores economias do mundo po-
dem precisar passar por reskilling (conceito conheci-
do como “aprendizado contínuo”) nos próximos três 
anos, devido à Inteligência Arti�cial (IA) e automação. 
Esse desa�o foi intensi�cado pela pandemia do novo 
coronavírus, pois, conforme a transformação digi-
tal é acelerada, habilidades inadequadas revelam-se 
como um dos maiores obstáculos ao progresso. De 
acordo com Kelly Ribeiro, líder de Talent and Trans-
formation para IBM Services na América Latina, a 

Covid-19 mudou permanentemente as expectativas 
dos funcionários em relação aos seus empregadores 
– esses que agora esperam que as empresas tenham 
um papel ativo no apoio à sua saúde física e emocio-
nal e no treinamento das habilidades que precisam 
para trabalhar de novas maneiras.
 “O RH tem sido o catalizador dessas necessidades 
e tem promovido essa transformação dentro das or-
ganizações. Para isso, o próprio RH está se reinven-
tando. Pesquisas globais mostram que o tempo que 
leva para fechar um gap de habilidades por meio do 
treinamento aumentou mais de dez vezes em ape-
nas quatro anos. E o World Economic Forum con-

clui que a instabilidade de habilidades em todos os 
empregos signi�cará que quase metade das aptidões 
que as pessoas precisam ter deve mudar até 2022. 
Esse desa�o aumentou consideravelmente no meio 
da pandemia”, completa.
Em paralelo, segundo um estudo feito com consu-
midores, as expectativas dos funcionários pesquisados 
em relação aos seus empregadores mudaram signi�ca-
tivamente durante a pandemia – 74% dos líderes C- 
Level acreditam que suas organizações os ajudaram a 
aprender as habilidades necessárias para se adaptar e 
trabalhar de uma nova maneira, em comparação com 
apenas 38% dos funcionários pesquisados. Já 80% 
dos executivos que participaram da pesquisa dizem 
que sua empresa está apoiando a saúde física e emo-
cional de seus pro�ssionais, mas apenas 46% dos co-
laboradores concordam com esta avaliação.
“É fundamental que o RH se reinvente para acom-
panhar as novas necessidades de suas organizações 
e promover uma nova era de recursos humanos, na 
qual a experiência do colaborador seja central para 
a tomada de decisões. A visão de HR 3.0 exige que 
as organizações construam engajamento com pro-
�ssionais remotos, passem a trabalhar de forma ágil 
e, ao fazer isso, impulsionem a produtividade com 
equipes versus indivíduos, promovam con�ança em 
tempos incertos e cultivem forças de trabalho resi-
lientes”, comenta Kelly.
De acordo com a líder de Talent and Transforma-
tion, o RH foi o principal in�uenciador da liderança 
no contexto que vivemos. Teve que agir de forma 
rápida, consistente e alcançar todos os funcionários 
de uma forma como nunca tinha feito. “As empresas 
que mais estavam preparadas do ponto de vista tec-
nológico saíram na frente e puderam oferecer uma 
melhor experiência aos seus pro�ssionais”, destaca 
ao citar um exemplo do mercado. 
O Burger King Brasil trabalhou com a IBM para 
criar um assistente virtual baseado no IBM Watson 
Assistant, que ajudou durante a pandemia a fornecer 
suporte de autoatendimento à sua força de trabalho, 
bem como comunicações e conexões mais transpa-
rentes entre si e com a liderança da companhia. A 
TOP, nome da assistente virtual, dá suporte a seus 
16 mil funcionários e, em média, respondeu a 1.100 
perguntas por dia somente em abril, que resultaram 
em 33100 respostas.

Quase seis em cada 
dez empresas de alto 
desempenho pesquisadas 
relataram usar inteligência 
artificial e análises 
de dados para tomar 
melhores decisões sobre 
seus talentos.
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 Trabalho remoto após a pandemia: 52% desejam 
continuar trabalhando exclusivamente em casa ou 
com idas ocasionais ao local de trabalho; 25% que-
rem voltar, mas ainda desejam poder trabalhar de casa 
ocasionalmente. Apenas 10% querem voltar a traba-
lhar todos os dias no escritório.

 Grandes expectativas de transparência e �exibili-
dade das empresas: 87% acreditam que é necessária 
uma comunicação clara sobre as condições sanitárias 
adequadas no local de trabalho físico. E cerca de 86% 
dos entrevistados gostariam que fosse obrigatório o 
teste de COVID-19 a todos os funcionários e um 
mecanismo de reporte dos casos positivos que fossem 
identi�cados.

 Comportamento de compra de produtos e esta-
belecimentos locais: 36% dos entrevistados disseram 
que estão comprando mais produtos feitos localmen-
te e 32% estão comprando mais de lojas locais. Para 
34% e 26%, respectivamente, não houve uma mu-
dança no hábito relacionado a esse tema e o restante 
está comprando menos ou não está comprando pro-
dutos locais ou em lojas locais.

 Novas experiências de compra: 54% dos entrevis-
tados já utilizaram ou gostariam de utilizar um cai-
xa de self-checkout na loja, ou autoatendimento, no 
comércio; 69% realizaram ou gostariam de fazer um 
pedido via aplicativo móvel; 58% já interagiram ou 

gostariam de receber atendimento virtual via chat. 
Segundo os consumidores pesquisados, apenas 29%, 
43% e 20%, respectivamente, utilizaram esses tipos 
de serviços antes da pandemia. Isso indica que uma 
abordagem �exível e multicanal, com personalização 
baseada em inteligência arti�cial, pode ajudar as em-
presas a prosperar nesse ambiente.

Percepções de diferentes gerações 

Em todo o mundo, as opiniões dos consumidores so-
bre o impacto da pandemia variam amplamente por 
faixa etária.

 69% dos millennials (idades entre 25-39) estão 
preocupados com sua segurança no emprego e 60% 
disseram que a pandemia afetou sua saúde mental, 
uma porcentagem mais alta do que todas as outras 
faixas etárias.

 Os baby boomers (com idades entre 55 e 70 anos 
ou mais) são os mais pessimistas sobre a recuperação 
econômica, com sete em cada dez relatando que acre-
ditam que a economia de seu país continuará a sofrer 
uma desaceleração ou declínio signi�cativo.

 A geração Z (idades entre 18 e 24 anos) é a mais 
otimista em relação à economia, com mais da metade 
a�rmando acreditar que a economia se recuperará ao 
estado anterior à COVID-19 nos próximos meses.

O estudo mensal COVID-19 Consumer Stu-
dy, do IBM Institute for Business Value (IBV), 
realizado em agosto, e que entrevistou 14.500 
adultos no Brasil e em sete países (Alemanha, 
China, Espanha, Estados Unidos, Índia, Méxi-
co e Reino Unido), revelou as principais preo-
cupações dos consumidores brasileiros pesqui-
sados em relação à família e ao trabalho:
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uma arquitetura de tecnologia de RH consistente, em 
comparação com apenas 11% das demais.

“Para atingir o alinhamento de negócios de longo 
prazo entre líderes e funcionários, este momento exi-
ge que o RH opere como um consultor estratégico, 
uma nova função para muitas organizações de RH”, 
disse Josh Bersin, analista global independente e rei-
tor da Josh Bersin Academy. 
De acordo o executivo, muitos departamentos de RH 
estão buscando tecnologia, como nuvem e análise de 
dados, para oferecer suporte a uma abordagem mais 
consistente e de autoatendimento às responsabilida-
des tradicionais de RH. “Oferecer capacitação aos 
funcionários por meio de suporte abrangente pode 
gerar mudanças estratégicas mais amplas para os ne-
gócios em geral”.
 

Recomendações

De acordo com o relatório, os executivos de RH pes-
quisados em empresas de alto desempenho tinham oito 

 Quase seis em cada dez empresas de alto desempe-
nho pesquisadas relataram usar inteligência arti�cial 
e análises de dados para tomar melhores decisões so-
bre seus talentos, como programas de treinamento e 
decisões de remuneração. 41% estão aproveitando a 
IA para identi�car as habilidades que precisarão no 
futuro, em comparação a 8% nas outras empresas.

 65% das empresas de alta rentabilidade pesquisa-
das recorrem à inteligência arti�cial para identi�car 
habilidades comportamentais, como mentalidade de 
crescimento e criatividade para construir equipes di-
versi�cadas e adaptáveis, em comparação a 16% de 
seus pares.

 Mais de dois terços de todos os entrevistados disse-
ram que as práticas ágeis são essenciais para o futuro 
do RH. No entanto, menos da metade das unidades 
de RH nas organizações participantes tem capacida-
des de design thinking e práticas ágeis.

 71% das empresas de alto desempenho pesquisa-
das relataram que estão implementando amplamente 

Destaques: “Acelerando a Jornada para o HR 3.0”
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vezes mais probabilidade do que seus pares pesquisados 
de impulsionar a transformação em suas organizações. 
Entre essas empresas, as seguintes ações são prioritárias, 
conforme comenta Kelly Ribeiro, da IBM:
 
Acelere o ritmo de aprendizado 
e feedback contínuos

Novos tipos de skills/habilidades são necessários 
neste momento, à medida que os colaboradores 
usam cada vez mais ferramentas digitais, operam em 
�uxos de trabalho com tecnologias exponenciais e 
aplicam novas formas de trabalhar fora dos escritó-
rios tradicionais.
 “No RH 3.0, as organizações aplicam a IA para per-
sonalizar o aprendizado em escala, disponibilizando 
conteúdo em uma variedade de modalidades digitais 
e ajudando as organizações a estabelecer culturas de 
aprendizagem contínuas”, destaca.

 
Cada empresa deve se tornar uma em-
presa de saúde para apoiar o bem-estar 
integral dos funcionários

No RH 3.0, a equipe de RH cultiva o líder empresa-
rial empático: aquele que pode encontrar as pessoas 
onde elas estão, ouvir com empatia e promover o 
diálogo transparente, manter laços de a�nidade cul-
tural e exibir características comportamentais, como 
agilidade, comunicação e adaptabilidade.

 
Reinvente sua própria arquitetura de 
tecnologia para RH, para tomar decisões 
baseadas em dados em tempo real

Em geral, os líderes de RH buscam tecnologia e 
novas formas de trabalhar para viabilizar uma visão 
estratégica do negócio, com foco especial em dados 
em tempo real para tomar decisões ágeis e baseadas 
em evidências – 69% disseram que a tomada de de-
cisões com base em dados alimentada por IA é crí-
tica para o futuro do RH e 68% disseram o mesmo 
sobre as práticas ágeis.
“Ao migrar os sistemas de RH para um ambiente 
de nuvem híbrida, os líderes ganham escalabilida-
de e �exibilidade para tomar decisões baseadas em 
evidências, bem como implementam ferramentas de 
RH de autoatendimento, como assistentes virtuais”.
De acordo com Kelly, há uma urgência maior para 
que o RH conduza essa transformação dentro das 

“É fundamental que o RH se reinvente para 
acompanhar as novas necessidades de suas 
organizações e promover uma nova era de recursos 
humanos, na qual a experiência do colaborador seja 
central para a tomada de decisões

Kelly Ribeiro

organizações. Sete em cada dez executivos de RH 
dizem que a função desse pro�ssional está madura 
para ser disruptiva, mas, ao mesmo tempo, algumas 
dimensões são críticas e a forma de operacionalizar 
ainda não se estabeleceu nas empresas. 
“Hoje, apenas metade das unidades de recursos hu-
manos tem capacidades em design thinking e práti-
cas ágeis. Apenas 26% incorporam consistentemen-
te a opinião dos funcionários no design da solução 
de RH. Apenas 28% estão implementando de forma 
ampla uma arquitetura de tecnologia de RH consis-
tente. O pro�ssional de RH é chave nesse processo, 
deve incorporar o eterno aprendiz e ser um agente 
de mudança”, �naliza.



https://www.dropbox.com/sh/x4944014wqfk3uz/AABpS1vG3MEUjNwTT6zGIlema?dl=0


https://www.dropbox.com/sh/x4944014wqfk3uz/AABpS1vG3MEUjNwTT6zGIlema?dl=0
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A VEZ DO 
EMPLOYEE X

https://materiais.rhpravoce.com.br/rhtoptalks2020-transmissao


79

Em sua segunda edição, o evento RH Top Talks debateu 
a importância de olhar para a jornada completa dos 
colaboradores e todas as esferas e assuntos que impactam 
esse relacionamento

Por Bruno Piai e Gabriela Ferigato

Em um universo de trabalho cada vez mais digital, acelerado 
e inovador, o pro�ssional moderno é aquele capaz de se 
reinventar e de se adaptar ao intenso ritmo de mudanças 

promovido pelo mercado. A troca de conhecimento, informa-
ção e experiência nunca foi tão importante, uma vez que, com 
o extenso leque de alternativas e oportunidades ao qual líderes, 
gestores e pro�ssionais em geral estão submetidos, nem sempre é 
fácil tomar a decisão mais assertiva à realidade atual e ao planeja-
mento futuro do negócio.
O atual desa�o das empresas é buscar equilíbrio entre um processo 
de trabalho automatizado e tecnológico, mas, ao mesmo tempo, 
humanizado e engajador. O mundo mudou e, se um dia o “cliente 
sempre esteve com a razão”, hoje o mesmo cuidado com a fregue-
sia deve ser levado “para dentro de casa”, na condução de esforços 
que atraiam e retenham talentos, além de manter a moral da equi-
pe em alta e, consequentemente, a produtividade potencializada. 

Como, porém, alcançar esse equilíbrio? 

Foi diante da simples e, ao mesmo tempo, complexa questão que 
a 2ª edição do RH Top Talks se moldou. Presencial em 2019 e vir-
tual no ano passado, o evento contou com renomados especialistas 
que se dividiram entre palestras, painéis e workshops para apre-
sentar cases, dicas, tendências, experiências e segredos referentes 
à temática principal do evento, o Employee Experience, e muitas 
outras, variando desde sustentabilidade até a nova Lei Geral de 
Proteção de Dados.
Realizado no dia 19 de novembro, o RH Top Talks 2020 foi divi-
dido em três etapas. A primeira, matutina, com palestras e painéis 
ao vivo. A segunda contou com uma tarde de gravações de pales-
tras que foram posteriormente disponibilizadas ao público. Já a 
terceira e última trouxe sete workshops transmitidos diretamente 
pelo YouTube, entre os dias 24/11 e 02/12. Durante todo o ano 
foram exibidos também webinares abordando os assuntos temas 
do universo do evento.
Con�ra tudo o que rolou de melhor em cada um dos painéis 
e palestras.

Acompanhe tudo 
sobre o evento aqui

https://materiais.rhpravoce.com.br/rhtoptalks2020-transmissao
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RH EXPONENCIAL E AS TENDÊNCIAS EM CAPITAL HUMANO

A primeira atração da edição 2020 foi a palestra 
“RH exponencial e as tendências em capital huma-
no”. Sob o comando de Roberta Yoshida, líder de 
capital humano na Deloitte Brasil, foi apresentado 
um panorama dos principais pontos que a área de 
gestão de pessoas precisa se atentar, especialmente 
após a inesperada e impactante chegada da pande-
mia do novo coronavírus.
A especialista trouxe ao público um levantamento 
global conduzido pela própria Deloitte. O estudo, 
que contou com a participação de 9 mil pessoas de 
119 países, tem como objetivo identi�car como as 
organizações estão (ou não) promovendo o equilíbrio 
entre tecnologia e humanização. Além disso, o rela-
tório, produzido todos os anos e atualmente em sua 
10ª edição, não conta somente com a participação de 
pro�ssionais de Recursos Humanos, mas também de 
líderes de negócios e atuantes de outras áreas.
Para falar de tendências, Roberta apresentou, inicial-
mente, um breve histórico do cenário enfrentado pelas 
empresas na última década. No começo, o mundo se 
recuperava de um intenso período de recessão, o que 
motivou o fortalecimento do debate de temas como 
compliance e o fundamento de processos de Recursos 
Humanos. E�ciência era a pauta.
Em meados da década, as novas tecnologias passaram 
a fazer parte do cenário empresarial. Hiperconexão e 
um trabalho mais detalhista com o uso de dados con-
quistam o seu espaço, o que dá início a um processo de 
reformatação de equipes.
“No �nal da década, percebe-se o incômodo com os 
níveis de produtividade. Há avanços tecnológicos, 
mas as organizações não �zeram, com eles, a produti-
vidade aumentar. Há também o questionamento re-

ferente ao porquê dessas tecnologias serem tão avan-
çadas, mas não existir a devolução à sociedade de um 
alto nível de valor agregado, observando o ambiente 
como um todo. Nisso começamos a falar da empresa 
social, muito preocupada com a conexão do ecossis-
tema em geral. A preocupação é com o todo: com os 
clientes, mas também com a sociedade em que atu-
am”, pontua Roberta.
Posterior à breve retrospectiva, a especialista da Deloit-
te consolida sua explanação referente ao paradoxo da 
tecnologia e da humanização dentro do ambiente cor-
porativo. Para ela, as temáticas se integram e apresen-
tam conceitos como pertencimento e individualidade.
“A tecnologia traz uma potencialidade de alcançar as 
customizações e as experiências das pessoas em escala 
individual. Mas nós temos a necessidade de estarmos 
conectados. Senso de pertencimento. A tecnologia 
traz invenções e reinvenções cada vez mais aceleradas, 
enquanto nós temos uma necessidade básica de segu-
rança. É um processo que pode trazer incertezas e que 
impacta no trabalho”.
Diante do questionamento sobre as organizações con-
seguirem ou não se manterem humanas em um mun-
do impulsionado pela tecnologia, Roberta a�rma que 
sim, porém a jornada será complexa, exigindo que elas 
repensem suas formas de ser e de pensar. A mudança 
é estrutural e passa pelo DNA das empresas, que terão 
seus atributos e cultura organizacional atingidos. 
É um cenário que toca no propósito, no potencial 
e na perspectiva das companhias. No primeiro item, 
pertencimento, foco no bem-estar e força de trabalho 
pós-geracional são os protagonistas da mudança. O 
segundo traz as chamadas “super equipes” (atividade 
integrada entre pessoas e inteligência arti�cial), a ges-

ROBERTA YOSHIDA
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tão do conhecimento e a requali�cação. Já a perspec-
tiva engloba temas como remuneração, governança 
das estratégias de força do trabalho, além de ética e o 
futuro do trabalho.
O momento é de oportunidade para a área de Recursos 
Humanos, que ainda transmite insegurança quanto ao 
protagonismo em meio às mudanças. “Nós não pode-
mos esperar que o negócio nos procure. A área preci-
sa ter pró-ação”, diz Roberta. 65% dos respondentes 
a�rmam que o RH fez progressos em seu desenvolvi-

mento na última década; 55% creem que a área passará 
por uma mudança substancial; porém 26% ainda não 
acreditam que o setor terá capacidade de se reinventar 
a ponto de responder às novas demandas. 
“Para conseguir expandir o foco e ampliar a in�uên-
cia, é preciso aumentar a capacidade dos pro�ssionais 
da área de Recursos Humanos, mudar o seu desenho 
operacional, no sentido de haver mais agilidade, e au-
mentar a e�ciência por meio de automação”, �naliza 
Roberta Yoshida.

Abrindo os trabalhos dos painéis, Josmar Giovannini, 
presidente e fundador da Conformidados, e Jonatas 
Alves, Product Owner da TOTVS, abordaram, sob a 
moderação de Ana Paula Prado, Country Manager do 
InfoJobs, um dos mais importantes assuntos na agenda 
das empresas para 2021: a Lei Geral de Proteção de 
Dados. Rati�cada em agosto de 2018, a LGPD ainda é 
motivo de muitas dúvidas para RHs de todos os portes.
De cara, Giovannini questiona o público se o depar-
tamento de RH de suas empresas está preparado para 
as devidas adequações exigidas pela LGPD. Segundo o 
executivo, o ciclo de vida dos dados pessoais nas com-
panhias tem início a partir da coleta. Uma vez que as 
instituições os têm, elas se tornam responsáveis por 
eles. Dentro delas, os dados são utilizados em processos 
internos e/ou compartilhados com organizações par-
ceiras de negócios e, do mesmo modo que são coleta-
dos, eles são também armazenados. Todos os processos 
aqui citados são regulamentados e �scalizados pela Lei 
Geral de Proteção de Dados.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – (LGPD) NA TEORIA E NA PRÁTICA

“Esses dados, após sua utilização por um período espe-
cí�co, devem ser descartados. A de�nição desse tempo 
de armazenamento e descarte também é alvo de regu-
lamentação. Uma vez que os dados têm valor, eles atra-
em o crime cibernético. A LGPD não chegou com a 
intenção de coibir as empresas a realizarem os seus tra-
tamentos de dados pessoais, mas, sim, para normatizar 
a forma com a qual elas os executam. 84% do valor das 
companhias é formado por ativos intangíveis, dentro 
dos quais estão os dados”, salienta Giovannini.
O executivo esclarece que pela importância dos dados 
como ativos, eles sofrem uma série de ameaças dentro 
das empresas. As vulnerabilidades vão desde os equi-
pamentos até as pessoas que os utilizam, o que põe em 
risco a segurança da informação. O propósito da Lei de 
Dados é que essa segurança seja realizada com maior 
atenção, cautela e enfoque.
“É uma lei que traz uma série de direitos para todos 
nós que somos os detentores de nossos dados. A lei 
trata de titulares e nós os somos. De um outro lado, a 

JOSMAR GIOVANNINI
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empresa traz uma série de obrigações a serem seguidas 
por todas as corporações que realizam tratamentos de 
dados pessoais. A lei identi�ca hipóteses nas quais esses 
tratamentos poderão ser ou não realizados”.
Como todas as leis, a LGPD estabelece sanções legais, 
que serão aplicadas a partir de agosto de 2021. Porém, 
“isso não signi�ca que as empresas devam estar tran-
quilas por agora”, ressalta Giovannini, que acrescenta 
ao fato que “elas podem sofrer outros tipos de pena-
lidades se não respeitarem os direitos dos titulares de 
dados”. As sanções incluem advertências, multas sim-
ples, multas diárias, bloqueio de dados e eliminação 
dos mesmos.

Na sequência, Jonatas Alves compartilhou um pouco 
da experiência da TOTVS para se adequar às verten-
tes estabelecidas pela Lei de Dados. O primeiro passo 
foi estruturar e entender de forma cautelosa quais são 
todas as exigências estabelecidas. A empresa criou um 
comitê de privacidade de dados para buscar respostas a 
todos os questionamentos oriundos da LGPD.
Foram de�nidas duas trilhas de atuação no processa-
mento de dados na TOTVS. A interna trouxe agentes 
de mudanças para reavaliação de processos administra-
tivos em geral, relacionados aos tratamentos de dados 
de titulares. Enquanto a externa tem como propósito a 
adequação de produtos e serviços.
Outro ponto importante trazido por Alves diz respei-
to a como mudar o mindset para lidar com a LGPD. 
“Precisamos ser provocativos e as pessoas precisam pen-
sar a privacidade de dados de uma forma diferenciada”, 
comenta. De acordo com o product owner, é nesse 
processo que se inclui o chamado ‘Privacy By Design’, 
uma metodologia na qual a proteção de dados é pen-
sada desde a concepção de sistemas, práticas comer-
ciais, projetos, produtos ou qualquer outra solução que 
envolva o manuseio de dados pessoais. Nesse ponto, 
Alves mapeia sete princípios que devem ser seguidos:

1. Ser proativo e não reativo;

2. Privacidade como configuração padrão;

3. Privacidade incorporada ao design;

4. Funcionalidade completa;

5. Segurança de ponta a ponta;

6. Visibilidade e transparência;

7. Respeito à privacidade do usuário.

ANA PAULA PRADO

JONATAS ALVES



Multifatorial. É a partir dessa visão que Danilo Maeda, 
diretor e líder de Impacto Social e Sustentabilidade da 
Je�reyGroup, adiantou que as empresas devem olhar 
as suas agendas de sustentabilidade. Os pilares ambien-
tal, social e econômico dão o tom da estratégia, mas as 
companhias devem entender que sempre caminharão 
de mãos dadas. 
“Um pilar gera efeitos nos outros. É necessário o enten-
dimento sobre os assuntos e agentes que os direcionam 
para existir, de fato, um desenvolvimento igualitário e 
que respeite toda essa diversidade de temas”, destaca.
Para Maeda, a pandemia deixou ainda mais em evi-
dência o potencial que o setor privado tem em gerar 
impacto positivo e negativo no mundo. “A sociedade 
espera que líderes assumam compromissos e colabo-
rem para endereçar os grandes desa�os desta geração”. 
De acordo com um estudo da consultoria Ipsos, 77% 
dos brasileiros esperam que as empresas de hoje con-
tribuam muito mais para a sociedade do que faziam 
no passado. Atualmente, segundo Maeda, há mais re-
cursos para que haja uma �scalização. É possível veri-
�car se elas estão fazendo essa transformação ou não 
– exemplo disso são as ferramentas de transparência e 
plataformas que expõem a percepção de colaboradores 
sobre suas respectivas organizações. 
“As grandes crises da nossa geração são fundamental-
mente crises de sustentabilidade. Vejamos a pandemia 
de Covid-19 e, ao buscar sua origem, entendemos que 
é multifatorial, assim como é a agenda da sustentabili-
dade. As soluções dependem de uma agenda em con-
junto. O longo prazo é a coisa mais urgente que temos 
de trabalhar”, pontua.

Qual o papel da tecnologia nessa jornada? 

De acordo com Maeda, sustentabilidade e inovação 
são dois aspectos fundamentais para a prosperidade das 
empresas. Pensando nisso, a Je�reyGroup criou uma 
jornada de criação de valor compartilhado. É um pro-
cesso composto por oito etapas e que visam contribuir 
para a mudança e avanço da pauta. 
1. Pensamento sistêmico. Compreender o potencial 
de impacto da companhia e a sua relevância em gerar 
valor a longo prazo. Construir o entendimento de que 
a empresa faz parte de um ecossistema maior; 
2. Avaliação de materialidade. Temas que podem im-
pactar o resultado do negócio para além do �nanceiro; 
3. Foco e e�ciência. Como fazer mais diferença, en-
contrar interseções entre pilares e adicionar valor para 
as audiências; 

4. Melhorias de gestão e de processos. Implementar 
mudanças e transformações. Por exemplo, programas 
de diversidade e inclusão; 
5. Engajamento com stakeholders; 
6. Comunicação de marca. Adicionar valor reputa-
cional, percepção e posicionamento de employer bran-
ding; 
7. In�uência e liderança. Transformar práticas dife-
renciais da companhia em práticas que são a regra do 
jogo para todo mundo. Por exemplo, programas de 
advocacy; 
8. Compromissos de longo prazo. Garantir que o 
processo de mudanças iniciado se perenize.

Diversidade e Inclusão 

Ainda parte da jornada, o diretor e líder de Impacto 
Social e Sustentabilidade da Je�reyGroup reforça a 
importância da diversidade e inclusão na agenda das 
empresas. Há quatro etapas para orientar essa estra-
tégia: a primeira delas é o diagnóstico de práticas e 
avaliação de cultura; a partir disso, o desenvolvimen-
to de plano de ação especí�co para endereçar pontos 
levantados no diagnóstico; passando por ações de en-
gajamento em diversidade e inclusão e, en�m, a im-
plementação do plano de ação. 
“Quando a gente fala de diversidade e inclusão, sem-
pre usamos essas palavras porque são conceitos com-
plementares. Diversidade diz respeito à demogra�a, 
ter representatividade de diferentes tipos de pessoas na 
empresa, os grupos que estão presentes na sociedade, 
mas muitas vezes não estão presentes na organização, 
ou seja, promover essa demogra�a mais espelhada do 
que vemos no mundo. Inclusão é não só trazer repre-
sentatividade, mas ter um ambiente para que todos 
possam se expressar como realmente são”.

TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE:  
PRÁTICAS QUE MUDAM O MUNDO E 
OS RESULTADOS NOS NEGÓCIOS
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A pandemia do novo coronavírus impôs diversas mu-
danças na sociedade e, parte atuante dela, nas organiza-
ções. Desde o início da pandemia no Brasil, em março 
de 2020, as empresas precisaram adaptar estratégias, 
práticas e modelos de trabalho.
No painel “Inovando no Employee Experience em 
tempos de mudança”, Renato Souza, diretor de Re-
cursos Humanos do Grupo HEINEKEN, Daniela 
Diniz, Diretora de Conteúdo do Great Place to Work 
(GPTW), Camila Giannetti, responsável pela área de 
Change Management Corporativa da Bayer, sob a me-
diação de Isabella Furbino, Business Partner da Sólides, 
debateram como inovar no employee experience em 
tempos de mudança.
“Acreditamos que somos uma empresa que gera co-
nexões. Conexões com valores e produtos. Para nós, 
momentos compartilhados são os melhores da vida. 
Possibilitamos essas conexões”, adianta Souza ao com-
partilhar quais ações e estratégias estiveram no radar da 
Heineken desde o início da pandemia. 
Do ponto de vista interno, houve mudanças na for-
ma de trabalhar e de gerir times. “Nos tornamos mais 
próximos no cuidado com as pessoas – expandindo o 
cuidado com a saúde física, mental e emocional dos 

INOVANDO NO EMPLOYEE EXPERIENCE EM TEMPOS DE MUDANÇA

colaboradores e seus familiares”. No externo, o olhar 
foi junto aos parceiros e comunidade que a companhia 
está inserida com o objetivo de ser relevante durante 
este momento.
“Começamos com o compromisso de não realizar 
demissões estruturais em 2020 como consequência 
da pandemia; adoção do trabalho remoto para todas 
as funções possíveis; disponibilização de um canal de 
WhatsApp de saúde corporativa disponível 24hs por 
dia, 7 dias por semana; ajuda de custo e entregamos 
máscaras de tecido para 100% do time inclusive para 
os que estão em home o�ce; envio de SMS para os 
celulares de 100% dos colaboradores, aparelhos pesso-
ais e corporativos monitorando a situação; medição de 
temperatura na entrada das unidades para colaborado-
res e terceiros e ampliação do canal de apoio psicológi-
co disponível para todo o time”, completa.
Ao longo de todo o período, a empresa buscou a per-
cepção dos pro�ssionais sobre as estratégias e a forma 
como a companhia estava lidando com a pandemia – 
para 92% deles a saúde e bem-estar foram prioridades 
no enfrentamento da crise. 
Segundo Souza, a marca empregadora é um pilar es-
tratégico para a organização tendo como foco engajar 
e desenvolver pessoas a partir de quatro grandes ações: 
desenvolver grandes líderes estimulados pelo negócio; 
criar capacidades críticas e fortalecer excelência funcio-
nal; aumentar o pipeline de talentos em todos os níveis 
e aproveitar a diversidade e cultura.

Tomada de decisão

Logo no início do cenário pandêmico, a Bayer come-
çou a buscar respostas – muitas difíceis de conseguir. 
Foi então que identi�caram no passado, em outras 
crises, como havia sido a avaliação do mercado e a atu-
ação de líderes. O estudo “�e Reset”, da consultoria 
Gartner, serviu como base e apoio para as decisões de 
curto, médio e longo prazo tomadas pela companhia. 

RH TOP TALKS
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De acordo com Camila Giannetti, o estudo demons-
trou que em diferentes momentos de uma crise, a so-
ciedade precisou ter diferentes respostas e atuações. “A 
pandemia criou oportunidades para rede�nição, seja 
em relação ao modelo de negócio, operação, força e 
forma de trabalho, relações etc”, ressalta. 
As tomadas de decisões foram estruturadas em três 
fases. A primeira delas exigiu respostas rápidas: foram 
criados comitês e grupos de discussões principalmente 
para levar tranquilidade às pessoas para que pudessem 
exercer suas funções com saúde e segurança. A segun-
da fase, de reconstrução, mira o médio prazo, vislum-
brando cenários e como lidariam com cada um deles, 
a exemplo de um plano de retorno. Por �m, a terceira 
fase visa o futuro: “o que vamos querer escalar para o 
futuro? O que vamos aproveitar do que estamos viven-
do?”, completa. 
“Quando a gente fala de um cenário em que mudar 
não é uma opção, precisamos, sim, nos reposicionar-
mos. Na fase de renovação, sentimos que todos os 
nossos colaboradores, em diferentes jornadas, viviam 
a mesma coisa, estavam na mesma tempestade, mas 
os barcos eram diferentes. Decidimos, então, co-cons-
truir, porque todo mundo sabe falar sobre o que está 
vivendo, é um movimento de linguagem única, de 
construção bottom-up, e a preparação para o futuro 
sugerida em quatro pilares: olhar inclusivo, novas roti-
nas e governanças, cenário virtual e perspectivas futu-
ras. O diálogo é a essência de qualquer movimento de 
transformação e mudança”, completa. 

Novas relações de trabalho 

Para Daniela Diniz, do Great Place to Work (GPTW), 
a pandemia vem acelerando e catalisando mudanças 
que já vinham ganhando relevância. Essas transforma-
ções podem ser percebidas na relação da sociedade com 

o trabalho. Em um primeiro momento, ele era visto 
como um estágio de obrigação e de sobrevivência. Em 
um segundo momento, pessoas e talentos começam a 
fazer parte do universo corporativo – destacam-se os 
conceitos de vocação e realização. Já no terceiro, o pro-
pósito entra em cena. Há a busca por um lugar que 
faça sentido para a vida. 
“Por que a gente fala tanto do employee experience? 
Porque você tem que entender quem é quem na sua 
organização. Se no passado buscava-se a estabilidade e 
segurança de uma forma absoluta, em nossas pesquisas 
a estabilidade aparece como 
fator de permanência para 
2% das pessoas. Passamos 
a ter uma massa de pro�s-
sionais que querem, sim, 
segurança, estabilidade e 
remuneração, mas querem 
também a felicidade, que o 
trabalho seja fonte de reali-
zação e faça sentido para o 
momento de vida”, a�rma. 
Aprender, desaprender e 
reaprender: esse é o novo 
plano de carreira. Segun-
do Daniela, cinco anos é o 
tempo médio das habilida-
des aprendidas atualmente. 
“Hoje podemos ter multi-
carreiras de uma vez só. Há 
menos cargos e mais expe-
riências e aprendizados”. E 
as empresas devem focar 
exatamente nisso: oferecer 
cada vez mais experiências, 
aprendizados e desa�os. ISABELLA FURBINO

DANIELA DINIZ

RENATO SOUZA
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O painel ‘Marketing e RH: como trabalhar a marca 
empregadora interna e externamente’ contou com três 
grandes empresas. O Magazine Luiza foi representado 
por Caio Nalini, Gerente de Gestão de Pessoas; Dire-
tamente da Movile, esteve presente no evento o HR 
Manager, Matheus Fonseca; e a mediação �cou por 
conta de Junior Borneli, CEO e Fundador da StartSe.
Matheus abriu o painel compartilhando um pouco das 
estratégias de marca empregadora da Movile. Em sua 
opinião, para trabalhar de forma efetiva com um ecos-
sistema de employer branding, primeiro é essencial a 
compreensão do conceito. “Quando a gente lê sobre 
ecossistema no dicionário, lá é falado basicamente so-
bre um sistema que inclui agentes e a respeito das in-
ter-relações entre eles”.
O especialista traz a referência do ecossistema para 
ressaltar, entre outras coisas, que o employer branding 
não se resume somente à atração. O falso sinônimo do 

EB como ‘marketing de recrutamento’. Além disso, o 
especialista deixa claro que qualquer trabalho de marca 
empregadora carece de consistência para que a empresa 
consiga se posicionar e ter um papel relevante no mer-
cado e na sociedade. 
“Um terceiro ponto, muito importante e que justi�ca 
o trabalho em torno de um ecossistema e não de um 
agente solto, é que é um ‘jogo sem volta’. Quando você 
começa a cuidar da marca empregadora, é importante 
continuar avançando. Toda e qualquer pausa, desistên-
cia ou desconexão gera impacto na atração e nos pró-
ximos passos da marca empregadora como um todo”, 
orienta Fonseca.
O quarto e último ponto analisado remete à jornada 
das pessoas para conhecer a organização e desejar es-
tar nela. “Atualmente, o RH ainda trata os candida-
tos como algo que se encontra a todo momento e em 
qualquer lugar, sem entender essa jornada e como os 
indivíduos se sentem. É a ausência de comunicação, 
relacionamento e construção de marca empregadora. 
E, quando surge alguma vaga, uma proposta é apre-
sentada e a pessoa não aceita. Quando a estratégia de 
marca empregadora não olha para isso, o processo de 
atração acaba sendo uma maneira que só tem que levar 
a oportunidade até a pessoa. O impacto é negativo no 
resultado e atrapalha também na retenção”.
Quanto ao Magazine Luiza, ao ser questionado por 
Borneli sobre as ações de employer branding presentes 
na organização, Nalini deu ênfase a um trabalho vol-
tado a ações conjuntas. O gestor expõe que a cultura 
na companhia é conduzida por cinco valores que são:

1. Gente que gosta de gente;

2. Atitude de dono;

3. Mão na massa;

4. Simplicidade e inovação;

5. Cliente em 1º lugar.

“Temos um conjunto de comportamentos incluídos 
nesses valores que norteiam tudo o que a gente faz a 
respeito de pessoas na organização. Nós vivemos aqui 
dentro o que nós pregamos para o mercado”, a�rma 
Nalini, que acrescenta: “A estratégia de employer 
branding precisa estar vinculada à cultura, tendo sus-
tentação e se baseando nisso. A camada mais forte 
deve ser a cultura por ela ser a essência e o DNA da 
companhia. Por ela se desenvolve o planejamento de 
marca empregadora, com a construção de proposta 
de valor para os colaboradores e diferenciais de atra-
ção e engajamento”. Com a de�nição dos pilares que 
conduzirão o EB, a empresa questiona: como o seu 
colaborador ‘vive’ em sua organização?
A condução do processo abrange o RH, que, segundo 
Nalini, é o principal responsável pelo employer bran-

RH TOP TALKS

MARKETING E RH: COMO TRABALHAR  
A MARCA EMPREGADORA INTERNA E EXTERNAMENTE

JUNIOR BORNELI

CAIO NALINI

MATHEUS FONSECA
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ding; o marketing, que aumenta o nível de maturida-
de do conceito dentro do negócio; e a comunicação 
interna, concluindo a tríade que potencializa as ações 
práticas de marca empregadora.
Finalizando o painel, Borneli pontua que a Start-
Se também segue uma linha de tornar o ambiente 
de trabalho agradável aos colaboradores. “Desa�os, 

todos nós estamos vivendo. A pandemia trouxe inú-
meras di�culdades. Aqui na StartSe nós pensamos 
em diferentes processos para atrair as pessoas e enga-
já-las mesmo a distância. “É importante criar con-
dições para que os funcionários se sintam cada vez 
mais confortáveis, realizados e atendidos em suas 
necessidades”.

Na visão da Universidade Corporativa Banco do Bra-
sil (UniBB) a liderança não é atribuída apenas a quem 
conduz uma equipe, ou seja, mesmo que o pro�ssional 
não tenha liderados, ele é líder de si mesmo. Para cada 
nível de liderança surgem novas funções e ênfase em 
determinadas competências, habilidades, atitudes e co-
nhecimento que são exigidos dentro da função. 
“No desenvolvimento e na capacitação corporativa, 
nós temos como premissa olhar para o negócio atual, 
mas também construir o futuro. São duas velocidades 
que olham ora para o presente ora para o futuro. No 
presente, o foco está no atendimento e relacionamento 
com os clientes e, no futuro, a transformação do ne-
gócio, a liderança e gestão”, pontua Gerson Padilha de 
Almeida, gerente-executivo da UniBB. 
O modelo de educação da companhia adota o modelo 
de aprendizagem 70: 20: 10 – que consiste na ideia de 
que 70% do aprendizado acontece por meio das ex-
periências (on-the-job learning), 20% da observação e 
seguimento de terceiros (incluem práticas de coaching 
e mentoring) e apenas 10% decorrem de cursos estru-
turados e formais. 

Jornada do Líder Digital 

No último trimestre de 2019, por meio de um projeto 
piloto, a UniBB iniciava a capacitação de “líderes de lí-
deres” (gerentes de agência, de unidades de negócio, de 
apoio etc), pro�ssionais com equipes a serem lideradas. 
De maneira presencial, a jornada visava o desenvolvi-
mento de 250 gestores. Eis que chegou a pandemia e 
a organização precisou rever como ofertar a solução 
educacional. 
Em junho de 2020, a ação foi retomada e replanejada a 
ocorrer a distância. Com a mudança e o novo formato, 
a capacitação foi ampliada e escalonada para demais ges-
tores. “O futuro se antecipou porque teríamos que capa-
citar funcionários por meios de tecnologias que às vezes 
nem tinham tanta habilidade, eram líderes de líderes 
ansiosos em fazer gestão de equipes. Parte de sua equipe 
estava em casa, clientes pedindo para serem atendidos, 
como esse gestor de agência, especi�camente, consegui-
ria lidar com essa situação?”, pontua Almeida. 

UNIVERSIDADE CORPORATIVA: COMO SERÁ O APRENDIZADO DO FUTURO?

Nesse momento, a organização pensou no conteúdo 
que melhor atenderia às demandas desses líderes e, 
após uma análise do clima organizacional, estratégias 
corporativas, competências mapeadas, gestão de de-
sempenho, programas de desenvolvimento de líderes e 
a sua própria jornada, foram identi�cados os principais 
gaps, que foram: coragem; desenvolvimento de talen-
to; foco no cliente; incitar resultados; liderar por visão e 
propósito; mentalidade estratégica e cultivar inovação.
“Vimos oportunidades nesse redesenho: ao todo foram 
cinco mil gestores simultaneamente fazendo um trei-
namento. Nós nunca tínhamos tido uma experiência 
em tão larga escala. E nisso há preocupações: como 
manter qualidade, acompanhar desenvolvimento, cada 
um está em um estágio de liderança, embora ocupem a 
mesma função. A equipe, então, começou a estruturar 
uma solução que ao mesmo tempo que é massi�cada, 
é customizada”.
Dentro do modelo de aprendizagem adotado, 10% foi 
focado em mentoria, tutoria especializada e comparti-
lhamento virtual de melhores práticas; 20% por meio 
de videoaulas curtas, artigos, quizzes e pílulas de cursos 
da UniBB e 70% a partir de tomadas de decisões e 
atividades práticas de aplicações de conceitos.

GERSON PADILHA



https://www.dropbox.com/sh/x4944014wqfk3uz/AABpS1vG3MEUjNwTT6zGIlema?dl=0
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RETENÇÃO COM 
BENEFÍCIOS
Como a área de gestão de pessoas e as 
lideranças podem inovar em benefícios 
e, ao mesmo tempo, cultivar uma 
cultura empresarial que se adeque à 
realidade atual e às tendências? 

Por Bruno Piai

Conforme o mercado de trabalho passa por 
transformações, sejam elas geracionais, estru-
turais, geográ�cas ou tecnológicas, é natural 

que os benefícios não �quem para trás nesse processo 
de mudanças. 
O cardápio de benefícios que uma organização tem 
a oferecer é um dos mais importantes diferenciais no 
processo de atração e retenção de talentos. E, para 
isso, é crucial que as empresas coloquem a criativi-
dade em jogo para inovar. Benefícios “tradicionais” 
perdem força à medida que tendências como o home 

GESTÃO DE BENEFÍCIOS
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o�ce, a telemedicina, a �exibilização de horário, en-
tre outras, conquistam um espaço cada vez maior na 
realidade corporativa do País.
Pensando nisso, e em como oferecer um suporte efe-
tivo para o colaborador durante a pandemia, como a 
área de gestão de pessoas e as lideranças do negócio 
podem inovar em benefícios e, ao mesmo tempo, cul-
tivar uma cultura empresarial que se adeque à realida-
de atual e às tendências que o “novo normal” promete 
trazer para o universo do trabalho?
Para falar sobre isso, entrevistamos Paula Rabelo, Di-
retora do iFood Empresas, braço do aplicativo para o 
B2B. Con�ra o nosso papo:

RH Premium: O que motivou, pelo iFood, a cria-
ção de uma área focada no mercado corporativo?
Paula: O iFood está diante do contexto de lançar no-
vos negócios, o que signi�ca novos produtos, serviços 
e segmentos, sempre com o olhar da jornada de ali-
mentação e com o uso da tecnologia e da inovação. 

Sempre tivemos soluções muito claras para restauran-
tes e pessoas físicas, mas precisávamos nos conectar ao 
mercado corporativo. Sentimos que as empresas não 
tinham uma jornada de alimentação efetiva, tecnológi-
ca, inovadora, então nosso desa�o foi pensar em como 
conectar o que a gente sempre fez a esse mercado, tor-
nando-o simples e e�caz para a gestão da empresa e 
para o uso do colaborador.

O iFood Empresas remete a um trabalho recen-
te desenvolvido por vocês. Um trabalho que, 
de cara, enfrenta uma pandemia. O quanto isso 
impactou?
Em julho de 2019, apresentamos as primeiras solu-
ções e ainda é um aprendizado constante conhecer a 
jornada da alimentação dentro do ambiente corpora-
tivo e saber como podemos nos conectar da melhor 
maneira. Quando veio a pandemia, o cenário corpo-
rativo foi antecipado em anos, as empresas precisa-
ram aprender, com muita agilidade, novas formas de 
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desenvolver o seu trabalho. E esse é um cenário que vai 
se manter. 
As empresas serão mais �exíveis, com realidades cada 
vez mais dinâmicas e mutáveis, o que justi�ca a procu-
ra por mais soluções digitais. Foi então que nós enxer-
gamos um contexto de ressigni�cação da cultura, de 
como continuar mantendo o seu time engajado. Vários 
negócios nos procuraram para auxiliar a desenvolver 
soluções. Com o iFood Card, uma de nossas soluções, 
oferecemos vouchers para webinars, contribuímos para 
happy hours, aniversários de pessoas do time, entre ou-
tras diversas situações.

Ou seja, nessa transição do presencial para o on-
line, a necessidade de ressignificar os benefícios 
se mostrou mais evidente, correto?
Nesse contexto, quando a gente olha para a realidade 
do trabalho e suas mudanças, benefícios que antes fun-
cionavam bem, hoje precisam ser adaptados. Em um 
momento no qual em algumas cidades os restaurantes 
fecharam, como as pessoas usavam o vale-refeição se 
não tinham para onde comer? 
Nós já tínhamos esse olhar e, em junho, então, lan-
çamos o iFood Refeição. Como nós conseguiríamos 
viabilizar, nesse período em que as pessoas estão tra-
balhando remotamente, benefícios que teriam uma 
ampla rede de aceitação? Nos adaptamos a uma dinâ-
mica completamente diferente daquela estabelecida 
pelos vales convencionais. Nossa proposta é pensar 
em como ter um produto �exível e digital para a em-
presa, ou seja, para o gestor de contas, para o RH, 
em que eles conseguem, sem burocracia de envio de 
cartões plásticos, ter uma agilidade maior e sem custo. 
É uma facilitação para empresas de todos os portes.

E como é essa facilitação para o colaborador?
Do lado do colaborador, falamos de um produto que, 
dentro do app, ele pode tomar a decisão se quer deli-
very de restaurante, delivery de mercado ou se quer, 
no próprio local físico, ter uma opção de pagamento 
digital. É uma solução �exível para alimentação e que 
respeita as diferentes necessidades que as pessoas têm. 
É um empoderamento na mão do colaborador e da 
empresa.

À medida que o RH ainda vivencia um período 
de transição do operacional para o estratégico, 
o quão complexo é promover uma mudança de 
cultura de benefícios? E como inovar em benefí-
cios durante uma crise que faz com que o maior 
foco das empresas seja sobreviver?
Benefícios é um tema sensível, a�nal, você está li-
dando diretamente com a satisfação dos colabora-
dores, com o engajamento. Há empresas que estão 

preocupadas com soluções para essa nova realidade 
de trabalho, que deixo claro, não precisa ser 100% 
remota, mas é mais múltipla. Mais do que nunca 
está evidente o quão particulares são as necessida-
des das pessoas. Não adianta eu oferecer um bene-
fício, seja ele qual for, para uma, e acreditar que ele 
é igualmente útil para outra. O caminho precisa ser 
estratégico e é possível reduzir custos e aumentar a 
qualidade do que é oferecido.
Falando sobre o trabalho que nós desenvolvemos, por 
exemplo, tivemos aceitação ampla. Como nossos vales 
são soluções acessíveis para qualquer porte e modelo de 
empresa, isso muda a relação de empregado e empre-
gador com os benefícios. Seguimos, inclusive, o PAT 
(Programa de Alimentação do Trabalho), que a legisla-
ção é quem rege, então quem se bene�cia do programa 
nós também atendemos. Soluções inovadoras trazem 
agilidade e economia.

O iFood, nesse sentido, de certa forma oferece 
um suporte para facilitar o modo como as em-
presas enfrentam a pandemia?
Desde o começo da pandemia, a prioridade principal 
do iFood, por sua representatividade, foi desenvolver 
formas de contribuir para manter esse ecossistema de 
pé. Era necessário pensar em como apoiar os restauran-
tes durante a crise, em como cuidar da saúde dos entre-
gadores. Para os colaboradores, adotamos uma postura 
empática, a �m de compreender o momento de cada 
um. Tivemos extrema atenção em ajudar as pessoas a 
passar por um momento tão incerto e complexo com 
um mínimo de conforto.

A gente sabe que, por mais que muitos profis-
sionais gostem do trabalho remoto, o chama-
do “home office pandêmico” traz uma comple-
xidade e um incômodo ao trabalho a distância. 
Qual é o olhar de vocês para as necessidades 
que as pessoas vêm enfrentando durante esse 
período?
O iFood teve um cuidado muito genuíno com os co-
laboradores, um olhar empático. Nós falamos muito 
sobre comunicação assíncrona, respeitando o fato de 
que as pessoas estão em casa, mas há um acúmulo de 
função para elas. As pessoas têm �lhos em homescho-
oling, têm as tarefas domésticas, então eu não posso 
esperar que alguém esteja online 100% do tempo. En-
tão, como nós criamos uma cultura de comunicação 
assíncrona, porém assertiva? Primeiro, compreenden-
do o tempo, a realidade e as necessidades de cada um.
Todos os líderes tiveram muita responsabilidade de 
contribuir para cuidar do bem-estar de seus times. 
Você não está todos os dias no escritório, mas mesmo 
a distância deve haver uma proximidade. Não é papel 
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do RH cuidar integralmente das pessoas, os líderes 
devem apoiar. O RH não consegue cuidar de mais 
de 2,5 mil foodlovers. Com esse suporte dos líderes, 
conseguimos mapear ações que fortaleceram o apoio 
às pessoas. Mudamos a governança, alteramos o rit-
mo das reuniões, oferecemos apoio psicológico – que 
é estendido também às famílias dos colaboradores.

Gestão e inovação

Internamente, sob a liderança da área de People, des-
de março de 2020, 2,5 mil colaboradores estão em 
esquema de home o�ce por conta da pandemia. 
Dentre as ações realizadas, ferramentas de trabalho, 
softwares de comunicação e estrutura física foram 
providenciadas para os funcionários da empresa. No 
�nal de agosto de 2020, foi anunciada a adoção de 
trabalho remoto até junho de 2021, com a intenção 
do iFood em se adaptar para o trabalho remoto em 
de�nitivo pós-pandemia.
Os colaboradores do iFood respondem a pesquisas se-
manais para que a empresa possa medir os índices de 
bem-estar e a saúde de todos com o passar dos dias. 
Estes resultados servem como guia para que a orga-
nização decida seus pontos prioritários de atuação. O 
índice de orgulho de pertencimento à empresa está 
atualmente em 9.3, em um indicador de 10. Logo nas 
primeiras semanas, adaptação ao formato de trabalho 
100% remoto ganhou nota 4 (total de 5); já a comuni-
cação com a companhia neste período é avaliada como 
4.4 (total de 5).
Além disso, ao longo dos últimos meses foram promo-

vidos webséries e vídeo-palestras sobre dicas de bem-
-estar, ergonomia e saúde mental com ajuda de vários 
especialistas, como Monja Cohen e Mariana Ferrão. 
O iFood também deu start a um programa de apoio 
psicológico com consultas gratuitas para colaboradores 
e dependentes, além dos projetos Conecta Zen, Mo-
mento Zen e Clube do Otimismo, atividades semanais 
online para gerar autoconhecimento, equilíbrio e troca 
de experiências.

As soluções

O iFood empresa tem três produtos principais. O 
iFood Refeição, lançado em julho deste ano, é um va-
le-refeição 100% digital aceito em estabelecimentos 
cadastrados ou não na plataforma do iFood. Em um 
mês, 100 empresas já aderiram ao produto.
O segundo é o iFood Card, que se transforma em sal-
do na carteira virtual do app iFood de quem o recebe. 
É possível usar esses créditos no app como e quando 
quiser. O produto pode ser adquirido por empresas 
ou pessoa física e é bastante usado para premiações, 
presentes para clientes e colaboradores ou até em subs-
tituição a tradicionais cestas. O saldo é cumulativo e 
pode ser utilizado em até 90 dias.
Finalmente, o iFood O�ce permite que as empresas 
de�nam as regras e limitações de consumo conforme 
suas políticas internas. Os colaboradores conseguem 
realizar pedidos pelo próprio app com a fatura enviada 
mensalmente com todas as informações gerenciais para 
empresas. O produto é bastante utilizado para co�ee 
breaks, eventos e confraternizações.

“Quando veio a pandemia, o cenário 

corporativo foi antecipado em anos, 

as empresas precisaram aprender, 

com muita agilidade, novas formas de 

desenvolver o seu trabalho.

Paula Rabelo
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Se nos últimos anos as empresas já vinham de-
monstrando maior cuidado e preocupação 
com a saúde mental de seus colaboradores, a 

pandemia do novo coronavírus jogou ainda mais luz 
sobre a importância do tema e em como criar estraté-
gias nesse sentido.
Isso os próprios números ressaltam. Segundo a Pesqui-
sa “Gestão de Pessoas na Crise Covid-19”, conduzida 
pela Fundação Instituto de Administração (FIA), Gru-
po Grupo Cia de Talentos e Xtrategie, entre 14 e 29 de 
abril com 139 empresas brasileiras de grande, médio e 
pequeno porte, 75% das companhias desenvolveram 
ações de apoio psicológico para os funcionários.
Em 2019, em um cenário ainda pré-pandemia, a Or-
ganização Mundial da Saúde já mostrava que o Brasil 

SAÚDE MENTAL

As companhias têm encontrado na 
tecnologia uma grande aliada na criação 
de estratégias efetivas pensando na saúde 
e bem-estar de seu público interno

Por Gabriela Ferigato

tinha o maior número de pessoas ansiosas do mundo: 
18,6 milhões de brasileiros (9,3%) da população con-
viviam com o transtorno. Entre as diversas preocupa-
ções trazidas pela pandemia, uma delas foi o aumento 
desse diagnóstico.  
Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) nos meses de maio, junho 
e julho de 2020, revelou que 80% da população bra-
sileira tornou-se ainda mais ansiosa diante da crise da 
Covid-19. Em média, nos outros países, o índice é de 
30%. O estudo mostrou também que 65% dos en-
trevistados têm sentimento de raiva; 63% sintomas 
somáticos, que podem ser sensação de dor, mal-estar 
gástrico, qualquer resposta orgânica resultante de um 
quadro de ansiedade; e 50% tiveram alteração do sono.

SAÚDE COM DADOS
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E as companhias têm encontrado na tecnologia – 
mais especi�camente no uso de dados – uma aliada 
na criação de estratégias efetivas pensando em seu 
público interno. Fundada em 2014 pela economista 
Carolina Dassie, a startup Hisnëk criou, em 2019, 
uma Inteligência Arti�cial Interativa, carinhosamente 
conhecida como “Ivi”, capaz de identi�car as emo-
ções dos colaboradores.
Por meio de um aplicativo, o pro�ssional tem um 
canal para despressurizar seu estresse e, ao responder 
algumas perguntas, a Inteligência Arti�cial identi�ca 
o per�l de cada um e apresenta soluções personali-
zadas, a exemplo da indicação de psicólogos para os 
colaboradores que demonstrem fatores de risco para 
problemas de saúde mental. Com base na interação, 
a Hisnëk apresenta um relatório e mostra a condição 
mental das equipes mantendo anônimos os colabora-
dores. Assim, os RHs conseguem direcionar soluções 
assertivas para os times.
“Para o RH ainda é uma grande novidade ter possibi-
lidade de obter dados real time para analisar e, assim, 
decidir os melhores acionáveis no momento seguinte. 
Os dados de navegação gerados entre Ivi e colaborado-
res são enviados de forma anônima para o RH e nós, 
em reuniões mensais com nossos clientes, os ajudamos 
a analisar esses dados e transformá-los em ações que 
gerem uma melhor saúde emocional e qualidade de 
vida para os funcionários. Como trabalhamos com um 
produto muito inovador, faz parte ajudarmos nossos 
clientes a tirarem o melhor proveito possível das infor-
mações”, comenta a CEO da healthtech.

Crescimento

O setor da saúde é o terceiro maior em número de 
startups no Brasil. Segundo o Distrito Healthtech 
Report, estudo realizado pelo Distrito, atualmente há 
542 healthtechs no mercado.  Em 2018, elas soma-
vam 248. A área de saúde mental tem se destacado 
nesse ecossistema. De acordo com a plataforma CB 
Insights, as startups desse segmento levantaram US$ 
576 milhões, superando o recorde trimestral anterior 
em mais de 60%.
Entre janeiro e junho de 2020, a Hisnëk registrou um 
crescimento de 60%. Para Carolina, com a chegada 
da pandemia, o casamento entre tecnologia e saúde 
mental foi muito acelerado e as primeiras empresas a 
adotarem produtos inovadores, como a Ivi, foram as 
companhias de grande porte. Ou seja, ainda há maior 

maturidade nesse público, mas há a percepção de que 
as PMEs, por exemplo, desejam começar a olhar para 
o assunto com mais atenção.
A Hisnëk ajudou a Pearson, multinacional do segmen-
to de educação, a identi�car possíveis problemas que 
seus colaboradores estavam tendo em relação à saúde 
e a criar ações efetivas para ajudar a organização como 
um todo. Com mais de 650 funcionários no Brasil, 
hoje todos contam com a solução da Hisnëk. A partir 
do mapeamento da saúde mental, a companhia desen-
volveu ações de apoio, como o espaço para bate-papos 
com os líderes e o day o� para colaboradores.
Durante a pandemia, a Vittude, startup que ofere-
ce terapia online, conectando psicólogos e pacientes, 
também se deparou com um crescimento no negócio 
– um aumento de 800% em número de vidas cobertas 
em sua solução corporativa, o Vittude Corporate, e de 
350% em novos contratos.
“Muitas empresas remanejaram recursos de aluguel, 
viagens, treinamentos e eventos para novos benefícios, 
como a terapia online. Outras criaram linhas exclusivas 
de apoio ao colaborador em seus orçamentos. Não à 
toa, nós saímos de 20 empresas atendidas para mais de 
80. De 22 mil vidas cobertas para mais de 150 mil e 
seguimos crescendo”, destaca Tatiana Pimenta, CEO e 
sócio-fundadora da Vittude.

“Para o RH ainda é uma grande novidade 

ter possibilidade de obter dados real time 

para analisar e, assim, decidir os melhores 

acionáveis no momento seguinte.

Carolina Dassie, da Hisnëk



O Distrito Healthtech Report 2020, le-
vantamento realizado pela empresa de 
inovação aberta Distrito, mapeou o se-
tor de saúde e desvendou mais de 540 
healthtechs no Brasil, sendo que 50% 
delas possuem menos de cinco anos de 
atividade e estão nos primeiros anos de 
estruturação do modelo de negócio. Re-
alizado ainda em 2018, o primeiro estu-
do do Distrito sobre healthtechs locali-
zou 248 empresas da área. Na segunda 
edição, lançada em outubro de 2019, o 
número saltou para 386. 
O mapeamento realizado classi�cou as 
empresas do setor em nove categorias 
distintas, de acordo com a atuação de-
sempenhada por cada uma delas: 

Raio-x das 
HealthTechs
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Para a pro�ssional, a pandemia deixou mais latente a 
importância de as pessoas cuidarem da saúde mental, 
mas, principalmente, mostrou para as empresas que 
esse é um tema importante e que mexe diretamente na 
última linha da Demonstração do Resultado do Exer-
cício (DRE): no lucro. Ou seja, não olhar para essa 
vertente causa impacto direto no aumento de sinistros 
de saúde, no absenteísmo, no turnover, no clima, enga-
jamento e produtividade.

Estratégia

De acordo com Tatiana, o uso de dados facilita o en-
tendimento, por parte da organização, das áreas mais 
afetadas pelo adoecimento emocional. “Quando as 
empresas conseguem fazer uma análise de dados e�-
ciente, elas deixam de olhar para programas de qua-
lidade de vida e bem-estar como custo. Elas passam 
a compreender que o investimento em políticas e 
programas de saúde mental trazem um saving im-
portante, que pode chegar a até quatro vezes o valor 
investido”.

Um levantamento da Willis Towers Watson apontou 
que nos Estados Unidos, ao menos até o �m de 2020, 
80% dos empregadores planejavam oferecer serviços 
virtuais de saúde mental como benefício, e 66% já pre-
tendem incluir o benefício em seu pacote para 2021.
Porém, quando o assunto é adoecimento emocional, a 
CEO da Vittude enfatiza que não basta apenas colocar 
um novo benefício na prateleira, mas, sim, conscien-
tizar lideranças, debater o assunto, falar abertamente 
sobre o tema e criar uma cultura onde seja permitido 
falar sobre os desa�os emocionais.
“A partir do momento em que o assunto é discutido 
abertamente dentro da organização, as pessoas se sen-
tem mais à vontade para procurar ajuda. Quando o 
assunto é saúde mental, a palavra da vez é prevenção. 
A maioria esmagadora das organizações carece de pro-
gramas efetivos de saúde emocional e bem-estar que 
atuem de forma preventiva, contribuindo com a estra-
tégia do negócio e reduzindo custos com sinistros, fata-
lidades, absenteísmo, presenteísmo, desengajamento e 
turnover. É preciso falar e falar desse tema e derrubar as 
barreiras do tabu e preconceito”, ressalta.

1 Acesso à Informação (Tecnologias para promover o  
acesso à informação na saúde)

2 Gestão e PEP (Plataformas que possibilitam clínicas, hospitais e 
laboratórios uma melhora de gestão)

3 Marketplace (Serviços próprios ou de  
terceiros relacionados à saúde)

4 Medical Devices (Dispositivos que são utilizado por profissionais da 
saúde com o objetivo de diagnosticar, prevenir e tratar enfermidades)

5 Telemedicina (Tecnologias para atendimento, monitoramento e 
diagnóstico a distância)

6 Wearables & IOT (Conjunto de tecnologias “vestíveis” e  
dispositivos inteligentes que coletam e transmitem dados pela  

         Internet na área da saúde)

7 Relacionamento com pacientes (Soluções voltadas à facilitação e 
incremento na comunicação e relacionamento com pacientes)

8 Inteligência Artificial & Big Data (Soluções em saúde que utilizam 
tecnologias de inteligência artificial e Big data para aumentarem a 

         eficiência e prevenir ocasionalidades)

9 Farmacêutica e Diagnóstico (Soluções relacionadas à novas formas de 
atuação na medicina diagnóstica e farmacêutica (Soluções relacionadas 

         à novas formas de atuação na medicina diagnóstica e farmacêutica)

PARA 58% DAS EMPRESAS, MELHORAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E GERENCIAMENTO DE  
ESTRESSE ERA UMA DAS PRINCIPAIS PRIORIDADES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020;

PARA 73% DAS EMPRESAS, OS SERVIÇOS ONLINE DE SAÚDE EMOCIONAL SÃO AS PRINCIPAIS  
PRIORIDADES PARA PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA COVID-19;

47% QUEREM PRIORIZAR APLICATIVOS QUE APOIEM O BEM-ESTAR DO EMPREGADO COMO  
OS DE MEDITAÇÃO OU GERENCIAMENTO DE ESTRESSE;

44% CONSIDERAM MUITO IMPORTANTE FORNECER ACESSO A SOLUÇÕES DE  
SAÚDE MENTAL ACESSÍVEIS E DE ALTA QUALIDADE.

Dados da 
saúde  
mental no 
Brasil 
 
Pesquisa  
Willis Towers 
Watson
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A categoria predominante entre as healthtechs é a 
de Gestão e Prontuário Eletrônico (25,1%), segui-
da de Acesso à Informação (17,3%) e Marketplace 
(13,7%). Dentro de Gestão e PEP, destacam-se as 
subcategorias:  Gestão de Clínicas (48,5%); Gestão 
Hospitalar (26,5%); Atestados Laudos e Prescrição 
(11,0%); Prontuário Eletrônico (10,3%); Fintech e 
CRM (3,7%).
O volume de investimentos aportados nestas empresas 
brasileiras é signi�cativo: desde 2014, elas receberam 
US$ 430 milhões, ao longo de 189 rodadas de venture 
capital. 
No que diz respeito à distribuição por Estados, 43,1% 
das healthtechs estão em São Paulo. Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina apare-
cem em seguida, com 10%, 9,8%, 8,5% e 7,4%, res-
pectivamente. Chama a atenção a pequena ocorrência 
de startups voltadas para a área da saúde na região Nor-
te do País, que abriga apenas 0,6% do total.
Juntas, as healthtechs empregam quase 10 mil pessoas 
no Brasil. Apesar de estarem em uma curva crescente, o 
número é pequeno quando comparado com outros se-
tores mais consolidados, como os de �ntechs e adtechs. 
Além disso, 91,7% das empresas deste setor possuem 
até 50 funcionários. 
Acompanhando o cenário do mercado brasileiro de 
inovação, as healthtechs têm preferência em modelos 
de negócios que atendem outras empresas. As soluções 
B2B predominam e representam 48,3%. Em seguida, 
estão os modelos B2C (31,2%), B2B e B2C (15,9%) 
e B2B2C (4,6%).
Um ponto de atenção do levantamento foi o dese-
quilíbrio de gênero. Apenas 20,3% dos membros dos 
quadros societários de startups de healthtechs são 
mulheres. A categoria que mais conta com a presença 
feminina é a de Acesso à Informação. Já as categorias 
de Gestão e PEP e Marketplace trazem a maior dispa-
ridade entre homens e mulheres. 

Combate à Covid-19

As healthtechs têm desempenhado um papel impor-
tante na luta contra a pandemia da Covid-19. O levan-
tamento listou 53 startups que apresentaram aplica-
ções diretas e indiretas de combate ao vírus – ajudando 
a solucionar problemas que vão desde a identi�cação 
de pacientes de maior risco, gerenciamento de leitos e 
estoque de medicamentos, até a maior visibilidade de 
dados sobre a disseminação do vírus.
Entre as iniciativas mediadas pelo Distrito, desta-
que para o programa Cuidando de Quem Cuida 
de Nós – projeto liderado pela Johnson & Johnson 
Medical Devices, uma das mantenedoras do Distrito 
InovaHC, hub de inovação em saúde do Distrito em 
conjunto com o Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo. Junto 
com as startups Moodar e TNH, o programa tem 
oferecido apoio psicossocial gratuito a pro�ssionais 
que estão na linha de frente.

Tendências

A pesquisa aponta algumas tendências principais en-
tre as healthtechs: uso da nuvem, ciência de dados 
e análise preditiva, robótica, realidade aumentada e 
realidade virtual, drones e a transformação de pacien-
tes em consumidores, melhorando a experiência do 
cliente (ou seja, aplicativos de saúde e bem-estar e 
dispositivos vestíveis – wearables – que permitem o 
indivíduo fazer uma autogestão de seus dados).

“Quando as empresas conseguem fazer 

uma análise de dados eficiente, elas deixam 

de olhar para programas de qualidade de 

vida e bem-estar como custo.

Tatiana Pimenta, da Vittude
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