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Gestão de talentos leva ao sucesso em negócios

Alto 
desempenho 
no negócio

Baixo 
desempenho 
no negócio

Gestão de 
talentos fraca 

Gestão de 
talentos forte 

3402 empresas 

mundiais 2016

1927 empresas 

brasileiras 2017

Nota: “The Real Impact Of Talent…if 270 million talents drive businesses’ success” estudo 2016, pesquisas brasileiras com a ABRH e a SEBRAE 2017



Muito obrigado e parabéns!
Todas as regiões do Brasil contribuíram
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Fonte: pesquisa brasileira de ABRH e SEBRAE 2017

Sul (17%)

Sudeste (30%)

Centro-Oeste (16%)

Norte (8%)

Nordeste (30%)

Regiões

Alagoas (29)

Amapá

(5)

Amazonas (31)

Bahia

(117)

Ceará

(74)

Distrito
Federal (101)

Espírito Santo (101)

Goiás

(100)

Maranhão

(26)

Mato Grosso

(60)

Minas Gerais

(121)

Pará

(86)

Paraíba (35)

Paraná

(138)

Acre (5) Pernambuco (175)

Piauí

(19)

Rio de Janeiro (106)

Rio Grande
do Norte (55)

Rio Grande
do Sul

(99)

Rondônia

(10)

Roraima

(3)

Santa Catarina (97)

São
Paulo

(241)

Sergipe (45)
Tocantins

(8)

Mato Grosso

do Sul

(40)

1927 empresas

Micro-
empresas

Empresas 
pequenas

Empresas
médias

Empresas 
grandes

30%

• Serviço
• Serviço público

45%

13%

12%

• Indústria
• Comércio

Todos os setores



O melhor time será o elemento principal para 
viabilizar as transformações fundamentais
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Prioridade no negócio

Restructuring

Digitalization

Product

innovation

Cultural

transformation

PMI

…

Prioridade no RH

Business

alignment

Digitalization

Customer

orientation

Cultural

transformation

Internationalization

…

Source: Leadership & Talent Piulse Check 2016 (47 participant responses)



Os líderes estão prontos para gerir o futuro?
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Source: Leadership & Talent Piulse Check 2016  & 2017 (47 participant responses)

Estilo de delegação 

(recursos e informações)

Estilo de 

empoderamento 

(recursos, informações, 

autoridade)

Estilo de controle

(recursos e informações 

reduzidas)

Custos improdutivos

Impacto para o futuro
Estilo da liderança

• Em 2 de cada 3 empresas o desenvolvimento 

(desenho e entrega) é responsabilidade do RH

• Em 3 de cada 4 empresas os líderes não conseguem 

gerir de forma eficaz desempenho x potencial

• Apenas 24% dos líderes e 11% dos gerentes 

aceitam modelos de trabalho virtual / flexível

• Apenas 14% tem consequências para gestão de 

pessoas forte/fraca



Importância
futura
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Quais são os tópicos chave?

Base em 
negócios

Cultura de 
talento

Práticas de
RH

Lacuna no desempenho atual

Nota: “The Real Impact Of Talent…if 270 million talents drive businesses’ success” estudo 2016

Visão 
dos

talentos



Importância
futura

Base em 
negócios

Cultura de 
talento

Práticas de
RH

Lacuna no desempenho atual

Cultura de talento

Práticas de RH

Base em negócios

Cultura de
talento

Organização
de talento

Âncora de
negócio
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Quais são os tópicos chave?

Nota: “The Real Impact Of Talent…if 270 million talents drive businesses’ success” estudo 2016



Importância
futura

Lacuna no desempenho atual
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Liderança moderna será chave por o sucesso

Cultura de
talento

Organização
de talento

Âncora de
negócio

Cultura de talento

Práticas de RH

Base em negócios

Planejamento
estratégico

Opções de
carreiras

Segmentos
críticos

Base em negócios

Mensurações
de impacto

Execução

Mapeamento do
desempenho

Ações de des-
envolvimento

Mobilização

Seleção e integração

Cargos pelo
desempenho

Mentalidade
de sucesso

Engajamento do líder

Equilíbrio
familiar

Cultura de pares

Nota: “The Real Impact Of Talent…if 270 million talents drive businesses’ success” estudo 2016



As organizações estão prontas para reinventar a 
gestão de pessoas e o RH?

1900 20001950

E agora? Mais do mesmo?

Mais impacto...mas a cada passo fica mais complexo

Pessoas não 
são máquinas:

RH como o 
especialista em 

gestão

Os temas diferentes 
na gestão de 

pessoas...

...precisam de mais 
especialização em RH

Complexidade e 
distância de 
negócios...

...precisam de gestão e 
reconexão (HR partner)



No Brasil, os tópicos chave são os mesmos –
com maior prioridade em todos os tópicos

10

Segmentos
críticos

Global Brasil

Base em 
negócios

Planejamento
estratégico

Opções de
carreiras

Mobili-
zação

Seleção e 
integração

Ações de des-
envolvimento

Cargos pelo
desempenho

Mapeamento do
desempenho

Execução

Mensurações
de impacto

Mentalidade
de sucesso

Engajamento 
do líder

Cultura 
de pares

Equilíbrio
familiar

Nota: “The Real Impact Of Talent…if 270 million talents drive businesses’ success” estudo 2016, 

pesquisa brasileira com ABRH e SEBRAE 2017



Usar o ponto de partida e abreviar a evolução
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Especialização e 
amadurecimento da 

função de RH

Gestão de 
pessoas ideal

Evolução

?

Nota: “The Real Impact Of Talent…if 270 million talents drive businesses’ success” estudo 2016, pesquisa brasileira com ABRH e EBRAE 2017,

Dr. Zimmermann (Evonik)/Dr. Baer (sdw) talent benchmark


