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E NESTE MUNDO 

COMO FICAM AS RELAÇÕES

ENTRE AS PESSOAS E AS ORGANIZAÇÕES?

E A GESTÃO DOS TALENTOS?



EM DUPLAS:
5 MINUTOS PARA DISCUTIR QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 

PROBLEMAS NA GESTÃO DAS PESSOAS

CONVITE
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Políticas para Retenção de Talento



DESAFIOS DA GESTÃO :                             

INFLUENCIAR E MOBILIZAR PESSOAS
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INOVAÇÕES TECNOLÓGIAS E A DISRUPÇÃO NA 

GESTÃO DE TALENTOS  E NEGÓCIOS



A teoria da inovação disruptiva foi criada pelo professor de

Harvard Clayton M. Christensen, em sua pesquisa sobre a

indústria do disco rígido e, mais tarde, popularizada com o seu

livro O Dilema do Inovador, publicado em 1997.

“É importante lembrar que a ruptura é uma força positiva.

Inovações disruptivas não são avanços de tecnologias que

fazem bons produtos melhores; ao contrário,

são inovações que tornam os produtos e serviços mais

acessíveis e baratos, tornando-os disponíveis a uma população

muito maior”, diz Christensen

A inovação disruptiva não agrega valor, ela cria um novo valor!

Teoria da Inovação Disruptiva



Empresas Disruptivas 



Empresas que desenvolvem, comercializam e distribuem os

chamados Softwares as a Service.

▪ Elas são responsáveis por toda a infraestrutura do sistema.

▪ O software é utilizado por meio da internet.

▪ Não há instalação nos hardwares dos clientes.

▪ Elas são responsáveis pala segurança dos dados.

▪ A compra, instalação e suporte é totalmente online.

Resumindo: empresas SaaS utilizam a computação em nuvem para

oferecer serviços online sem que você precise instalar os programas

específicos em uma máquina de sua empresa.

Empresas Saas



▪ Disponibilização de soluções de software via Internet

▪ Eliminação da preocupação da empresa em relação à

contratação, instalação e manutenção de componentes

de hardware, cabendo à TI apenas a gestão do Software

instalado no Cloud.

▪ O software é acessado por uma URL por meio de um login

e senha.

Soluções Cloud



O acesso a um portal corporativo, onde o colaborador:

▪ atualizar dados pessoais sem sobrecarregar o departamento

com esses pedidos

▪ o colaborador pode imprimir comprovantes

▪ consultar demonstrativos de pagamentos, ponto eletrônico

▪ agrupa informações cargos e salários, medicina e segurança do

trabalho, folha, avaliação de desempenho

▪ treinamentos

▪ mobilidade para os colaboradores por meio do app que permite

agendamento de férias, solicitações de abono e consultas a

pagamentos

Portal Colaborativo 





▪ Pessoas abaixo dos 30 anos utilizarem as redes sociais como

recurso na busca de emprego é três vezes maior que a de

indivíduos acima dos 45 anos.

▪ 60% da geração milênio que planeja sair do emprego atual

nos próximos 3 anos utiliza as redes sociais para pesquisar e

se recolocar no mercado

• Na América Latina, 72% dos funcionários entrevistados

acreditam que as mídias sociais já se tornaram uma

plataforma colaborativa de trabalho, especialmente a

geração Milênio,

• 81% dos profissionais acreditam que futuramente estarão

preparados para trabalhar de qualquer lugar do mundo

Fonte:https://exame.abril.com.br/negocios/inovacao-em-tecnologia-de-rh-o-futuro-da-
gestao-de-talentos/

Tecnologia e Recrutamento



Segundo o IBGE Brasil em 2018 - 116 milhões de usuários de internet;

▪ 64,7% da população brasileira acima dos 10 anos de idade tem 

acesso à internet;

▪ 85% das pessoas entre 18 e 24 anos de idade têm acesso à 

internet

▪ Mais de 530 milhões de usuários tem acesso a gigantesca rede 

LinkedIN

▪ 75% tem sucesso no recrutamento

Dados 



▪ Economia de tempo, pela eliminação do

deslocamento físico;

▪ Reduções de gastos com viagens;

▪ Reuniões podem ser gravadas e, posteriormente,

disponibilizadas para outras pessoas

▪ Processo de recrutamento econômico e célere

.

Vídeo Conferência



Reconhecimento Facial, conhecido também como FACE ID, utiliza

algoritmos sofisticados para detectar até 70 pontos faciais diferentes

como olhos, contornos dos olhos, sobrancelhas, contornos dos lábios e

ponta do nariz.

▪ Controle de jornada de trabalho por smartphones e tablets. É o

famoso registro de ponto via “selfie”

▪ O aplicativo reconhece o colaborador ainda salva as informações

de geolocalização no momento do registro

▪ jornada de trabalho de colaboradores remotos, como por

exemplo, vendedores externos, consultores, representantes

comerciais, seguranças ou mesmo daqueles que atuam em

jornada home office

▪ A tecnologia evita a fraude no registro de ponto.

Reconhecimento Facial: os benefícios da 

tecnologia para a gestão de pessoas

https://www.ahgora.com.br/hcm/como-o-reconhecimento-facial-transforma-a-vida-das-pessoas-e-das-empresas/


▪ Quando mentimos, surpresos, ansiosos, raiva e alegria

▪ Quando tentamos esconder uma emoção, dilatação das pupilas

▪ Indicação de stress

▪ 4 Bilhões de imagem de expressão facial coletadas em 87 países

▪ A cada 100 mil exemplos de cada expressão facial ou emoção o

computador fica emocionalmente inteligente

▪ As máquinas inteligentes e inteligência artificial estão começando a

substituir pessoas para trabalho repetitivo

▪ Produtividade das pessoas será aprimorada fazendo uma parceria

eficaz com essas máquinas inteligentes

EU  OU O Rôbô _______________EU E O Rôbô

IAs interpretam as microexpressões

faciais e emoções



Importância de ferramentas tecnológicas para o departamento

de Recursos Humanos (RH)

▪ Controle maior e garantir a organização dos processos;

▪ Redução do retrabalho;

▪ Equipe reduzida é capaz de voltar suas atenções para

as questões humanas e estratégicas alinhadas aos

objetivos da empresa

Vantagens da tecnologia na Gestão 

de Pessoas

https://www.intelligenzait.com/portal/ferramentas-rh-estrategico/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


“Inovação é atribuir novas capacidades aos recursos (pessoas

e processos) existentes na empresa para gerar riqueza.”

Drucker,Peter

Drucker sintetiza que inovar não significa substituir material

humano, mas sim, atribuir aos seus colaboradores novas

demandas e desafios em prol do crescimento da uma

organização

Administração Moderna





EM DUPLAS:
5 MINUTOS PARA DISCUTIR QUAIS AS SOLUÇÕES COM USO DA 

TECNOLOGIA PODEM AUXILIAR NOS PRINCIPAIS PROBLEMAS 

NA GESTÃO DAS PESSOAS

CONVITE



VIDEO

 VIDEO  ON OFF

 https://drive.google.com/file/d/1j5kittWoSStOurW9EkDa5g0bRgE6OJzc/vi

ew

https://drive.google.com/file/d/1j5kittWoSStOurW9EkDa5g0bRgE6OJzc/view
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