
Guia Definitivo do  
RH Estratégico: 

4 passos para começar agora! 
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As novas gerações no mercado  
de trabalho 

O tempo das coisas se modificou. Uma 

rotina muito mais ritmada configura o que, 

hoje, muitos chamam de Indústria 4.0 ou 

4° Revolução Industrial - uma realidade 

movida por rotinas aceleradas, respostas 

rápidas, menor esforço e maior autonomia. 

Esse ritmo chega aos escritórios com a 

promessa de mudar o mercado, com 

metodologias ágeis e alta produtividade 

a nível global. Pela cultura da inovação, 

a mentalidade e comportamento do 

colaborador atual resgata uma autonomia 

motivada pelo propósito da autoevolução. 

Cada vez mais, o RH se depara com 

gerações de profissionais inventivos, 

arrojados e que não estão presos à ideia 

de trabalhar apenas pela sobrevivência 

e necessidade: a reimaginação do 

trabalho engloba desde o Home Office 

(ou “Anywhere Office”), o equilíbrio entre 

o salário emocional e monetário, até a 

expectativa de crescimento, autonomia 

e flexibilidade.  A tecnologia aqui se 

apresenta como aliada imprescindível, 

trazendo ferramentas para a descoberta 

desses talentos, além da gestão de 

treinamento e desenvolvimento desse 

colaborador. Inteligência, digitalização 

e engajamento são peças-chave para 

a retenção de talentos, diminuindo o 

turnover dentro das Organizações. 

Neste guia, te oferecemos o segredo de 

recrutamento e retenção de talentos 

das Fintechs, Startups e Unicórnios mais 

promissoras e inovadoras do mundo. 

Esse será seu plano de ação para ter as 

ferramentas necessárias para encarar 

os desafios da atualidade e se tornar o 

profissional que o mercado necessita. 

Vem, que te mostramos o caminho!
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1. RH 5.0: A gestão humana 
atrelada à tecnologia de alta 
performance

 “A Inovação é arriscada, mas a não-

inovação pode ser fatal.” - Philip Kotler, 

Escritor

O RH 5.0 reflete, basicamente, práticas 

e processos que projetamos em 

uma organização para o melhor 

desenvolvimento do trabalho para o 

bem-estar do ecossistema empresarial. 

Metas claras, rotina produtiva e fértil para 

possibilidades e experimentações, são o 

ambiente ideal para as novas gerações de 

mão de obra.  

Esse profissional quer dinâmicas 

assertivas, resultados mensuráveis 

e autonomia nas próprias entregas. 

Para além disso, quer um ambiente 

psicologicamente confortável e seguro; 

nNesse campo, a experiência do 

colaborador dita toda a estratégia do RH. 

Mas, como aplicar no dia a dia? 

º Use Inteligência de Dados;

º Automatize processos;

º Transforme digitalmente o 

desenvolvimento do colaborador;

º Gamifique: Incentive a melhora da 

performance dos colaboradores;

º Desenvolvimento profissional, emocional 

e acadêmico da equipe e muito mais. 

Estes são apenas alguns dos pontos de 

atenção que a gestão de talentos precisa 

ter como norte em suas implementações 

no RH. Além disso, é imprescindível de fato 

identificar e reter potenciais brilhantes, 

uma vez que o mercado cresce em 

competitividade e automações. 

O que nos leva às lideranças e gestão 

de áreas! Ainda que o RH tenha uma 

visão 360° sobre o planejamento e 

acompanhamento dos profissionais, é 

sempre fundamental saber como estão as 

relações de líder vs liderado. 
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Promova a Liderança Humanizada 

Empresas querem profissionais 

empreendedores, arrojados e que tragam 

soluções inovadoras. Mas, será que hoje 

as lideranças são capazes de receber, 

lidar e desenvolver esses profissionais com 

autonomia e confiança necessária para a 

inovação acontecer? 

Aspectos da Liderança Humanizada 

º Se coloca ao lado do time e está sempre 

pronta para apoiar, catalisar processos, 

participar e aprender junto.

º Dá voz à novas ideias e tem escuta ativa

º O erro como fator de experimentação e 

aprendizado

º Os conceitos de liderança mudaram. 

º Busca conectar pessoas e sabe 

identificar talentos e desenvolvê-los

º Oferece ferramentas para seu time 

brilhar 

Como abordado no livro “O novo poder” de 

Henry Timms e Jeremy Heimans, as novas 

gerações preferem buscar valores como 

colaboração, transparência, participação 

e troca de conhecimento do que 

autoridades e uma verdade absoluta.

O desafio do RH nesse cenário é promover 

um acompanhamento da liderança e do 

colaborador, atualizando as informações 

como desenvolvimento, entrosamento, 

engajamento, falhas a serem melhoradas 

para uma gestão de talentos eficiente, 

que proporcione o melhor encaixe para os 

setores e para a empresa. 

Esse acompanhamento dependerá de 

relatórios frequentes, projeções e uma 

gestão inteligente.  

 
2. O match perfeito: Propósito 
e Conexão de valores entre 
empresa e colaborador 

“Quem tem um porquê enfrenta qualquer 

como.’’ - Viktor E. Frankl, escritor de “Em 

busca do sentido”

Antes, as lideranças e o RH buscavam 

perfis altamente ajustados à cultura da 

empresa, o chamado ‘fit de cultura’. Hoje a 

pergunta fundamental é: o que é possível 

aliar à cultura da organização para 

enriquecê-la e expandir? Este é o
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 chamado ‘adicional de cultura’ ou 

‘contribuição de cultura’, como aborda 

Adam Grant.

Manter um pensamento de grupo, 

confirmar vieses (conscientes e 

inconscientes) e eliminar a diversidade, 

cria um ambiente homogêneo. O 

problema é que em ambiente homogêneo 

não há inovação.

Busque conexões entre os valores da 

empresa e o seu candidato. Fomente 

propósitos para, através da pluralidade da 

equipe, ser possível encontrar a riqueza do 

pensamento e das soluções. 

 

3. Incentive espaços de 
Autonomia

“Comemore os seus sucessos. Veja com 

humor os seus fracassos.”  - Sam Walton, 

Empresário norte-americano 

 

Quanto mais nos sentimos parte de um 

grupo, mais nos responsabilizamos pelo 

bom funcionamento dele, certo?! Essa 

é a mentalidade por trás do anseio das 

empresas que buscam colaboradores 

com perfil empreendedor - disruptivos, 

dinâmicos e inventivos.

A confiança e a autonomia entre líderes 

e liderados possibilita a chamada 

“Liderança Ocasional” - a oportunidade do 

liderado estar à frente de determinados 

projetos, levando em consideração suas 

habilidades, seu plano de carreira e seu 

perfil.

O RH pode incentivar os líderes e gestores 

a essa metodologia utilizando, por 

exemplo, a gamificação, tanto para 

traçar estratégias, quanto para medir 

o desempenho de ambos os lados. 

Desenvolvendo, assim, competências nas 

duas posições, aumentando a motivação 

e, como consequência, a produtividade.

4. RH Digital: O papel 
estratégico das tecnologias 
na Gestão de Pessoas

“Se você não sair da caixa em que foi 

criado, não vai entender o quão grande é 

o mundo” - Angelina Jolie
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A inserção de tecnologia no mercado 

de Recursos Humanos não é recente. 

Começou a se desenvolver com gigantes 

do mercado de software como SAP e 

Oracle que desenvolveram produtos para 

o mercado de grandes corporações.

Mas com o advento da COVID-19 esse 

movimento se intensificou drasticamente. 

Com times remotos, o RH enfrentou e 

ainda enfrenta um desafio grande: como 

recrutar talentos, medir produtividade, 

treinar e desenvolver e ainda gerar 

engajamento no colaborador? Torne-se 

um RH estratégico e utilize a tecnologia a 

seu favor! 

 

As HRIS - Human Resource Information 

System - são tecnologias que armazenam 

os dados dos colaboradores e 

automatizam as principais rotinas da 

área como: admissão, desligamento, 

entre outras tantas obrigações do 

departamento.

Esses tipos de tecnologias têm sido 

grandes auxiliares em insights, base para 

tomada de decisão e suporte para a 

gestão eficiente de um RH digital, inovador 

e orientado às novas estratégias do 

mercado global.

Soluções digitais e softwares de gestão 

inteligente

O momento da economia global é de 

contínua transformação e o RH não está 

atrás quanto à metodologias que unam 

humanização e eficiência. Pensando nisso, 

a Clicksign e a Convenia se uniram para 

traduzir o RH 5.0 em um evento exclusivo 

sobre tecnologias, tendências e inovações 

que podem otimizar o RH na sua operação. 

 

1. A assinatura eletrônica na gestão de 

documentos

Com soluções ideais para quem deseja 

reduzir custos e agilizar processos, a 

Clicksign permite que seus clientes 

fechem um contrato em menos de 1 

minuto, com os mais modernos sistemas 

de autenticação, automação e integração.

2. Gestão de RH descomplicada

A Convenia possui ferramentas de RH que 

facilitam a gestão de pessoal. Contamos 

com painéis específicos para: admissão, 

gestão de colaboradores, férias e folha.



Clicksign
® 

Clicou, assinou. 
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https://www.linkedin.com/company/clicksign/mycompany/
https://www.instagram.com/clicksign/
https://www.facebook.com/clicksign

