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Transformação Digital

Diversidade e Inclusão

Trabalho e geração de Renda

Reputação e Influência

Sustentabilidade da ABRH-SP



Transformação Digital

 Capacitar o RH

 O RH como Protagonista

 Influenciar em Políticas Públicas



O que as empresas fazem 
para se manter relevantes



O que é mesmo 

transformação digital

Diferente de tudo o que já vivemos...

Velocidade

Amplitude

Profundidade

Impacto



Os novos
ecossistemas

de trabalho



Trabalho e Geração de 
Renda

Os desafios são enormes

13 milhões de desempregados 

200 mil vagas abertas em tecnologia

Dados IBGE fevereiro de 2020



Digitalização 

Responsável e Humanizada

Exemplo dos Governos Nórdicos...

proteger trabalhadores, não empregos





Pacto pela digitalização
responsável

IMPLEMENTAR A DIGITALIZAÇÃO HUMANIZADA 
DO TRABALHO NO ESTADO DE SÃO PAULO



Contexto

 Novos modelos de negócios

 Disrupturas na cultura local, no modelo de trabalho e nas 
estruturas organizacionais. 

 Pessoas no centro das decisões

 Papel da ABRH-SP
• Preparar os profissionais

• Recomendar políticas públicas

• Transformação humanizada e responsável do trabalho



Quais são os principais 
desafios e dilemas?

Falta de 

conhecimento e 

habilidade do time 

com as novas 

tecnologias

Criar uma cultura de 

constante inovação 

e transformação 

digital

Alterar o 

Mindset

Ausência de uma 

estratégia 

customizada ao 

business/áreas da 

empresa



Quais são os principais 
desafios e dilemas?

Falta de agilidade

Falta de integração/ 

comunicação entre 

a área de tecnologia 

e a área de 

negócios

Dificuldade na 

gestão/aceitação do 

erro

Custos envolvidos 

X

Investimentos



O Papel do Líder em Tempos 
de Mudanças

Líder é o protagonista da mudança

Colaboradores

Novas formas de trabalhar

 Inspiração

Qualificação

 Informações



O Papel do Líder em Tempos 
de Mudanças

Líder atua com coerência e de 

forma empática com sua 

equipe

Motivações, crenças, 

valores

Colocar-se no lugar do 

outro

Diversidade

Conhecimento da equipe



O Papel do Líder em Tempos 
de Mudanças

Líder atua de forma clara e 
transparente

Metas e objetivos claros

Desempenho da equipe

Profissionalismo, ética e 
comprometimento em sua equipe

Objetivos das empresas e 
expectativas de sua equipe

Cultura de confiança e 
colaboração



As empresas na
transformação digital

Com a utilização de novas
tecnologias, é fato que as empresas

terão estruturas mais otimizadas, 
maior agilidade no cumprimento de 
prazos e uma consequente redução

nos custos e melhoria no 
desempenho, trazendo assim uma

vantagem competitiva.



Os Cases de sucesso 
mostram...

 Que entendem o senso de urgência e se antecipam as 
mudanças do consumidor

 São ágeis em suas implementações construindo experiências 
de valor para os clientes, consumidores e cidadãos.

 Reforçam seu propósito mesmo nos momentos de ruptura

 Usam inovação disruptiva revolucionando os mercados que 
atuam



Os Cases de sucesso 
mostram...

 Criam estruturas ágeis, integradas, flexíveis e descentralizam o 
poder para as pontas, criando uma cultura organizacional de 
confiança e ambiente colaborativo 

 Têm uma cultura de experimentação e aprendem rapidamente 
com os erros

 Investem na capacitação das lideranças e preparam todos os 
demais funcionários 

 Tratam com responsabilidade as informações dos seus clientes 
e consumidores



Perguntas
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