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Era da TI

• Computador Pessoal
• Democratização da Banda Larga
• Pesquisa

Disruptura Digital: Música e Fotografia

1995



Era do Marketing Digital

• Mídias Sociais
• Web 2.0
• Celulares

Disruptura Digital: Jornais, Revistas e TV

2010



Era da Transformação 
Digital

• Tecnologia de Nuvem
• Internet das Coisas
• Reconhecimento de Voz

Disruptura Digital: Bancos, Saúde, Varejo e Educação

2016



Você já ouvir falar 
do mundo

VUCA
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Em apenas dois dias, geramos 
mais informação do que o 

acumulado desde o início da 
civilização até o ano de 2003.





O Mundo Mudou...



Um dia esses objetos
foram essenciais...

Fonte: Palestra “Loading RH 4.0” – Patrícia Pugas e Roberta Genaio



E hoje único objeto se 
tornou essencial...  

trabalho
social

informações
entretenimento

Fonte: Palestra “Loading RH 4.0” – Patrícia Pugas e Roberta Genaio



Fonte: Palestra “Loading RH 4.0” – Patrícia Pugas e Roberta Genaio



Fo
nt

e:
 P

al
es

tr
a 

“L
oa

di
ng

RH
 4

.0
” 

–
Pa

tr
íc

ia
 P

ug
as

e 
Ro

be
rt

a 
G

en
ai

o



O VUCA impactando empresas
Multigerações

Multiculturas

Diversidade

Conectividade 

Rapidez

Re-aprender a Aprender



Redução de Custos

Lançamento de novos 
produtos e negócios

Economia Colaborativa

Visão do cliente 
estimulada em todos os 

colaboradores

Liderança das empresas 
em forte 

questionamento



Lucro

Comando e Controle

Chefe

Regras

Planejamento

Erro

Sigilo

[ Propósito ]

[ Liderança distribuída ]

[ Facilitador ]

[ Liberdade e Confiança ]

[ Experimentação ]

[ Aprendizado Contínuo ]

[ Transparência Total ]



Mas e o RH 
nesse tempo 

todo?



As Evoluções do RH

1.0

4.0

2.0

3.0

Conhecimento sobre ferramentas de 
otimização e sistemas de people analytics

Business Partner - Processos 
automatizados

Foco em motivação e treinamentos

RH Gestor de talentos - Uso de 
tecnologias que dependem de 
processos manuais.

União entre pessoas e 
tecnologias para o sucesso das 
empresas

Loading... RH Digital/Ágil

Foco em conhecimento das leis trabalhistas e 
processos burocráticos

RH Burocrático - Não havia tecnologia
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E por que a Agilidade 
é tão aderente nesse 
mundo VUCA e para 
o RH







Princípios do Manifesto Ágil







O que é 
Ágil?



Agilidade é...





E como esse mundo se 
conecta com oÁGIL?

VOLÁTIL 
(Adaptabilidade)

INCERTO
(Flexibilidade)

Complexo
(Atitude)

Ambíguo
(Funcionalidade)

[ Resposta à mudança ]

[ Colaboração com o cliente]

[ Pessoas e Interações ]

[ Simplicidade ] 



Que tipo de 
conhecimento é 
relevante na 
Transformação Ágil



Não é aprender 
KANBAN ou 
SCRUM



É mudar...

MINDSET





Como usar esse 
Mindset no RH
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As alavancas da transformação estão nas mãos do RH 



Liderança 



RESIGNIFICAR O PAPEL DA LIDERANÇA

Líder sai do papel de micro gerenciamento para um 
papel de energizar, estimular, desenvolver seu time. 

Ser um facilitador do trabalho.



A agilidade nos negócios exige que os líderes recrutem, contratem, 
cuidem e desenvolvam pessoas com forte fit para o futuro desejado 

para a Organização, alinhados a missão e ao sonho da empresa, além 
ter adequadas competências e habilidades à posição que exerce.



Cultura 



COMECE PELO

PROPÓSITO



Gestão da Mudança 



Qual o papel do RH na 
Transformação Ágil?[ [



• Mudando de uma área de suporte para um facilitador da transformação 
Agile, criando a ponte entre executivos e colaboradores

• Criar e impulsionar uma cultura e um ambiente que permitem agilidade

• Criar competência e capacidade Ágil na organização, atraindo e 
mantendo Agilistas qualificados

• Passando do foco nas pessoas para o foco nas equipes

PAPEL DO RH



PAPEL DO RH

• Passando de atrair e reter talentos funcionais para atrair e engajar 
talentos com perfil T

• Mudando de estruturas hierárquicas e fixas da organização para 
estruturas de organização flexíveis, baseadas em equipes e em rede

• Mudando de uma estrutura de habilidades em silos para uma estrutura 
multifuncional

• Passando de motivar funcionários extrinsecamente para se inclinar mais 
para motivadores intrínsecos



PAPEL DO RH

• Passando de recompensar funcionários individualmente 
para recompensar equipes

• Passando de avaliações anuais de desempenho individual para feedback 
contínuo baseado em equipe

• Mudando dos planos de desenvolvimento iguais para todos os 
colaboradores, para caminhos de desenvolvimento conduzidos por 
indivíduos e equipes que incorporam e sustentam o mindset ágil 





Agile é o futuro do RH em organizações 
inovadoras, envolventes e divertidas



O principal objetivo do RH Ágil é inspirar e engajar 
talentos, e não reter e controlar funcionários



O Manifesto Ágil do RH descreve os valores e 
princípios centrais para guiar os processos e 
projetos da área



Inspire Admire

RetireDevelop

Compensation  
& Benefits

Talent  
Acquisition

Performance  
Management

Learning &  
Development Separation

No RH Tradicional o ciclo de colaboradores 
começa com a contratação e termina com a 
aposentadoria



Com a Agilidade passamos o tempo todo a      
Co-criar a Experiência do Colaborador

Mapear a experiência do colaborador para redesenhar a experiência de trabalho para ser 
mais centrada no ser humano e potencializar o auto desempenho. 



Fonte: Dandy People e Creative Commons



Lembre-se...



Play2Flow





E-book RH ÁGIL

http://www.caroli.org/rhagil



Obrigado! 

@talksdojp

www.jpcoutinho.com.br

(11) - 97622-3668

contato@jpcoutinho.com.br


