Built For Change Perspectives

Estratégia de talento

A transformação de negócios exige pessoas
qualificadas e capacitadas em toda a empresa
Empresas que criam experiências de funcionários novas e personalizadas, no cenário de
negócios em desenvolvimento, asseguram a resiliência e o futuro de sua organização.
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A pandemia acelerou as mudanças rumo à personalização
em escala, permitindo que equipes remotas trabalhem de
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Nos últimos anos, as empresas estão cada vez mais
migrando para um modelo de capacidades, com as
habilidades de um candidato à vaga sendo de maior
importância, em comparação com sua função anterior.
Antes disso, você enviava seu currículo e os gerentes de
contratação diziam, “Sua função anterior era esta, então sua
próxima função pode estar na mesma família de funções, no
próximo nível superior”. Mas esse não é mais o caso. Eles
analisam as capacidades que as pessoas desenvolveram.

Ter colaboradores virtuais também fez com que as empresas
focassem muito mais na comunicação dos resultados que
elas desejam que a equipe de funcionários crie, em vez de
tentar controlar seus processos de trabalho. Quando a equipe
de funcionários sabe claramente quais resultados devem
atingir, trabalhar remotamente torna essa equipe capaz de
conceber novas maneiras de alcançar esses resultados, mais
do que nunca. Isso está ajudando a colocar a humanidade no
cerne dos fluxos de trabalho.

E, em vez de contratar externamente, as empresas estão
propensas a requalificar seus funcionários para funções
diferentes na organização. Simplesmente não há pessoas
suficientes no mercado com os skills digitais adequados.

P: Então os funcionários têm mais opções para mudar
dentro de suas empresas?
R: Sim, o avanço em direção à mobilidade interna é um grande
negócio. E novamente, isso não precisa acontecer em uma
hierarquia de função tradicional. Antes, você diria, “Eu era um
líder regional para isso e agora eu serei um líder global”. Isso
mudou. Hoje, você pode se requalificar para assumir diferentes
funções dentro da empresa. As pessoas podem dizer, “Quais
são as minhas lacunas de habilidade entre minha posição atual
e as funções futuras que eu desejo considerar?” Talvez você
deseje deixar de ser uma pessoa em posição de consultoria de
estratégia para se tornar algo em vendas. Você pode ser uma
pessoa treinada para adquirir os skills específicos necessários
para assumir essa função de vendas.

Hoje, as pessoas em cargos de liderança
precisam adotar uma abordagem
diferente para desenvolver a confiança
de sua equipe de funcionários, mais
focada na transparência e na cocriação
e menos na hierarquia.”
P: Você poderia dar um exemplo de uma empresa que
tem feito isso com sucesso?
R: A Compass Group é um excelente exemplo de uma
empresa que mudou para uma abordagem muito mais
orientada a resultado durante a pandemia. A empresa
de serviços de alimentação teve um declínio de 50%
nos negócios em março e abril, pois não houve grandes
eventos esportivos nem outros eventos locais que
constituíssem uma grande parte de seus negócios. Então

A IA também pode auxiliar nisso, digamos, analisando
30.000 funcionários que têm skills semelhantes aos seus
e, então, analisando as funções que eles desempenharam e
vendo se foram bem-sucedidos ou não. Isso poderia ajudálo a escolher aquela nova função ou um treinamento de skill
mais direcionado.

disseram, “Certo, como nós nos superaremos?”
Obviamente, tiveram enormes reduções de custo e levantaram
fundos para uma resiliência financeira. Mas, também mudaram
todo o seu modelo de negócio para torná-lo muito mais focado
nas pessoas. A empresa reprojetou seus negócios em torno
de seu pessoal e de seu time de gerentes para que fossem

P: Como o novo cenário de negócio está afetando os

orientados a resultados, não a processos. Eles aplicaram
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design thinking e abordagens ágeis para dar a sua equipe
funcionários um tipo diferente de experiência. A Compass

R: Hoje, as pessoas em cargos de liderança precisam adotar
uma abordagem diferente para desenvolver a confiança de
sua equipe de funcionários, mais focada na transparência e
na cocriação e menos na hierarquia. Trabalhar remotamente
significa que uma pessoa em posição de liderança não pode
parar fisicamente em frente a uma sala e dizer, “Certo,
equipe, é isso o que vamos fazer”. Dizer isso em uma
chamada de vídeo não é a mesma coisa.

Group transformou totalmente seus negócios em três meses
para alcançar esse resultado porque conseguiram ver o quão
necessário isso seria no futuro.
P: O que as organizações devem procurar em um parceiro para
ajudar a transformar a experiência de seus funcionários?
R: Obviamente, o cliente deseja um parceiro que entenda a

Trabalho remoto realmente significa que a equipe de
funcionários cocriarão o futuro da empresa. Eles decidirão sobre
suas tarefas como uma equipe. E precisarão entender o que está
acontecendo na empresa, mesmo no curto prazo. “Eu manterei
meu emprego?” “Quando eu for para um escritório, posso
confiar que a sala foi limpa?” Preocupações como essas têm
um impacto imediato na capacidade das pessoas de trabalhar
e se sentir seguras, portanto, confiar em uma liderança agora
significa coisas diferentes de antes da pandemia.
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estratégia de negócios e o gerenciamento de fluxo de trabalho,
e como tudo isso pode ser potencializado pela tecnologia.
Mas, eu também acredito que é importante escolher um
parceiro que tenha passado por uma transformação, que tenha
experienciado isso pessoalmente. Essa é uma das coisas que
eu acho que torna a IBM especial, nós passamos por uma
transformação com nossa equipe de 350.000 funcionários,
portanto, temos essa experiência pessoal.

