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Bom dia,
Bem vindos!



Quem sou eu...
Engenheiro, MBA em Gestão Empresarial pela FGV,

Especialização em Qualidade pela UNICAMP, 

Mestrando em Educação Matemática.

• 40 anos de atividade profissional:
• 20 na indústria (Auto e eletro; de 

técnico a Gerente Geral),
• 20 em consultoria: (Industria, 

Serviços, Agronegócios – 4 anos 
como assessor de gestão em 
empresa de transporte e logística);

• 8 anos como docente universitário 
nos cursos de Engenharia, 
Administração e Tecnologia.



MAS QUEM SÃO VOCES ?

Vamos saber? 

https://app.edupulses.io/


“Estratégia, competitividade e 
inovação na gestão de pessoas"

CONSIDERANDO

• Não existe estratégia em gestão de pessoas sem 
estratégia empresarial. Estamos dispostos?

• Estratégia de RH como apoio ao Negócio 
estratégico;

• Enquanto a estratégia não acontece, o que dá pra 
fazer amanhã?



Estamos dispostos?

Umas pinceladas sobre o “Futuro”

https://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc


Estamos dispostos?

(Importância do foco e determinação  
em fazer escolhas).

.Base Valor agregado

.Base Concorrência  ➔ Existe espaço nas margens 
para manobrar a concorrência 

.Base Custos ➔ Guerra sanguinária para se 
manter a tona (B to B)



• ...o contratante é muito exigente no
relacionamento...garantia da continuidade da
manutenção de altos índices de aprovação pelos
usuários (passageiros) e contratantes
(CLIENTE)

• ...treinamento para equipe que garante a realização
do transporte (mecânico, faxineiro, borracheiro,
motorista, tráfego, comercial...). (C.H.A.)

Importância do foco 
e necessidade de fazer escolhas...

(Evento Fretamento – Apresentação)



Importância do foco 
e necessidade de fazer escolhas...

(Evento Fretamento – Apresentação)

• ...muitos pequenos estão vendendo seus
negócios... (CONSOLIDAÇÃO)

• ...tecnologia, impõem mudanças nas rotinas,
...gestão mais agressiva novos desafios para as
equipes. (TECNOLOGIA)

• ...inovar...integrando o sistema de mobilidade
perene e sustentavelmente. (FOCO)



Importância do foco 
e necessidade de fazer escolhas...
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Falando sobre necessidades e foco....

CLIENTE
O

O

Diminuição de 22%
Nas viagens

Fonte: Evolução dos indicadores de mobilidade urbana na 

região metropolitana de São Paulo. 
Luciana Mação Bernal1; Marcos Antonio Garcia Ferreira (2015 



Falando sobre necessidades e foco....

CONS
OLIDA
ÇÃOO

Fonte: FRESP (2019) 



Importância do foco 
e necessidade de fazer escolhas...

...Algumas pistas...

CONSOLI
DAÇÃO



https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/metra-ubus-inovam-servico-transporte-coletivo-urbano-89395

Para Milena Romano, vice-presidente do UBus, o lançamento 

da parceria entre o aplicativo e a Metra no Arena ANTP 2019, é 

fundamental para inspirar o setor e mostrar que é possível 

pensar em soluções de tecnologia para ajudar a resolver a 

questão da mobilidade no País. “Oferecemos para o passageiro 

um ir e vir fácil, com conforto, segurança e sustentabilidade. 

Além disso, vai proporcionar ao usuário trabalhar, estudar ou 

descansar durante o percurso com total tranquilidade.              

O transporte On-Demand está ganhando cada vez mais espaço 

e fazer isso em grande escala é uma ótima solução para o 

problema de mobilidade nas grandes cidades do mundo. No 

final quem ganha é o passageiro”, finaliza Milena

TECNO
LOGIAO

https://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/metra-ubus-inovam-servico-transporte-coletivo-urbano-89395


Estratégia de RH como 
apoio ao Negócio estratégico

Gente e gestão, (FUNÇÃO RH Estratégico)

• O que não é:

• Central de serviços: Contratação operacional, apontamento do 
trabalho, folha, operação de benefícios, saúde e segurança (NR´s), 
eSOCIAL/impostos, documentação, jurídico....

• O que pode ser:

• Identificação das competências, atratividade, apoio ao 
desenvolvimento da carreira (liderança), gestão de consequências, 
gestão de clima, comunicação, retenção, sucessão...



Estratégia de RH como 
apoio ao Negócio estratégico

Histórico das gerações



Estratégia de RH como 
apoio ao Negócio estratégico

Conceituando o ambiente de negócios

• Qual dos temas 
abaixo você conhece?
(Já leu pelo menos 
um artigo a respeito)

https://app.edupulses.io/




























(Finalizando no  edupulses.io)

• Decisão estratégica: Manter um foco / Mudar o foco

• A quem entregaremos a “Função” RH estratégico?

• Já temos as competências que precisamos?

• Que alianças podemos celebrar?

• Que recursos baratos podemos utilizar?

• Como reduzir os custos do RH operacional e investir no 
estratégico?

Enquanto a estratégia não acontece, 
o que dá pra fazer amanhã?

...e olha, já tem gente fazendo...

https://www.youtube.com/watch?v=hEcplUxPpe8#action=share
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Obrigado,

Deixe sua palavra final!

https://app.edupulses.io/

