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[QUEM SOU EU]

# Engenheira
# Trabalho na indústria de tecnologia há 25 anos
# Professora
# Colunista
# Aluna
# Um filho que estudou no Magno



[PROPÓSITO]



[NOSSO PRESENTE]



[Humano + 

tecnologia =

inteligência

aumentada]

Inteligência Artificial

Dados

Mobile

Cloud



Em 2022, uma

em cada cinco

pessoas já

estará

trabalhando

juntamente com 

uma

Inteligência

Artificial.



[UM NOVO 

CONTRATO 

SOCIAL]

Homem versus Máquina? 

Homem + Máquina



Progresso 
=

Pessoas & Experiências



[CARREIRA]
Coexistência de dois modelos:
Modelo Tradicional x Novo Modelo



[Como eram desenhadas as funções]

Pessoas TrabalhoDesign da função

Design organizacional

Descrição da função

Educação formal, 

experiência, 

credenciais, skills.

Seu trabalho era 

entregar e ter respostas



[Como são desenhadas as funções]

Pessoas Trabalho

Serviços, tarefas, 

projetos e atividades

Times, squads, “tribos”, 

Team Leader

Papel, Skills, Capacidades, 

Experiências, Cultura

Experiência, 

conhecimento, cultura e 

conexões

Software | Machine | Tools

Seu trabalho é criar condições para descobrir soluções novas



12

Aprendizado 
contínuo

Experiência Versatilidade

[NOVAS FORMAS DE PENSAR CARREIRA E 

TALENTO]



How AI can save our humanity, Kai-Fu Lee, 2018

Suporte a 

Cliente

Guarda de 

Segurança

Tele-Vendas

Economista

Cientista

Pesquisador

CEO

Especialista 

de Marketing

PROFESSOR Concierge

Consultor de 

beleza

Assistente

Social

Sentimentos/emoção 

Sentimentos não 

requeridos

Otimização
Estratégia e Criatividade

Cuidador 

de idosos

[Parceria com 

a inteligência 

artificial]



Empresa (exemplo tradicional)

• Regras

• Hierarquia

• Decisao top down

• Cumprimento de regras

• Execução de tarefas

• Comparacao de geracoes

Expectativas

Como o mundo esta
mudando rapido

[EMPRESA TRADICIONAL]

Hierarquia e decisões top 
down

Cumprimento de regras e 
tarefas

Comparação de gerações



[O MERCADO HOJE]

Tecnologia crescendo de forma exponencial

Conhecimento, capacidade de aprender e rápido

Velocidade em acompanhar as mudanças



# Descobrir caminhos para novas

soluções de formas diferentes

ao passado

# Pensar em estratégia de forma 

dinâmica com pensamento

crítico

# Criar ambientes e espaço em

que as pessoas desenvolvam o 

seu máximo potencial e sejam

capazes de inovar



A diversidade como

fator imprescindível
para a inovação

Pensamento

Criatividade

Experiência



[UM MUNDO ÁGIL]

Ferramentas e 
Processos Práticas

Princípios Valores Mentalidade

O que é menos visível é mais poderoso e tem 
mais impacto.



[VALORES ÁGEIS]

# Confiança
# Respeito
# Abertura
# Coragem
# Empatia

Reduz

Aumenta

Cria

Riscos no mercado

Renda, satisfação do cliente, 

engajamento do funcionário, 

flexibilidade, transparência e 

qualidade

Ótimos produtos e serviços, 

cultura de inovação e mentalidade 

de aprendizado e melhora 

contínuos



Empoderamento Inclusão Diversidade Flexibilidade

[TIMES EMPODERADOS]



Tecnologia
Inteligência 
emocional e 

social

Trabalho não 
repetitivo: 
inovação, 

criatividade, 
empreendedori

smo

Propósito, ética 
e filosofia

[FOCADOS NO FUTURO]

*Fonte: Singularity University



10% Lendo

20% Ouvindo

30% Observando

50% Vendo e ouvindo

70% Discutindo com outros

80% Fazendo

90% Ensinando aos outros

[Como nosso cérebro 

aprende]



[APRENDIZADO CONTÍNUO]

Empresas Governo

Indivíduo

Abraçar a automação e 

inteligência artificial, 

gerenciando as transições de sua 

força de trabalho

Dar prioridade para 

assuntos como transição 

de mercado de trabalho e 

criação de novas posições

Preparar-se para 

aprendizado contínuo e 

evolução nas carreiras



# Possuir mentalidade de 

“start up”

# Preparar-se para os skills
relevantes 

# Preparar-se para um mundo de 

experiências digitais

# Trabalhar de novas maneiras

[COMO SE PREPARAR]

Source: Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation, Mckinsey Global Institute, 2017

# Embarcar na jornada do 

aprendizado contínuo



Magno

[OBRIGADA]

Luciana Camargo

HR VP Latin America - IBM



[Como nosso cérebro reage]

# Foca na Solução

# Olhos no objetivo

# Foco em melhorar

# Aberto e determinado

# Emoções negativas motivam

# Maior engajamento

Novidade vista como desafio e não ameaça



Skills do futuro[HABILIDADES DO FUTURO]

Soft Skills
Comunicação, Resolução de problemas, 
Criatividade, Pensamento crítico, Tomada de 
decisão.

Digital 
Skills

Meta 
Skills

Inteligência artificial, Inteligência cognitiva, 
Cloud & Analytics 

Autoconhecimento, vontade de aprender e 
correr riscos, empatia & give back.


