
Por que é inevitável que as organizações 

modernas sejam responsáveis pela

qualificação da sua força de trabalho?
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“As mudancas são tão profundas que, da perspectiva da
história humana, nunca houve um tempo de maior promessa

e potencial perigo” Klaus Shwab - Fórum Mundial de Davos 2016



Organizações sofrem o
efeito de forças ambientais 
frequentes (aceleração)  e 

intensas (rupturas)



Imperativo 
Tecnológico



Tecnologias Emergentes



Transformação Digital



Volatile Uncertain Complex Ambiguous

O ambiente 
demanda reações 

rápidas a 
mudanças

não previstas e 
fora de controle

O ambiente 
requer que
as reações

sejam feitas
sem certezas

O ambiente
é dinâmico

e com muitas 
interdependências

O ambiente
não é familiar
e muitas vezes 
desconhecido



Incerteza
Permanente

Aceleração
Contínua

Características do Mundo 
Contemporâneo



Imprevisibilidade Exponencialidade

Características do Mundo 
Contemporâneo



Quais características uma organização 
moderna necessita ter para sobreviver 

no mundo contemporâneo?



Capacidade de 
adaptação rápida 

(agilidade)

Capacidade de inovar 
sistematicamente

(criatividade)



Presente Futuro

Organização

Moderna



Gerenciar
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Organização
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Gerenciar

o Presente
Projetar

o Futuro

Organização
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Competências da Força 

de Trabalho



Imperativo

do Reskilling



Imperativo

do Reskilling

Até 2022, não menos 

que 54% de todos os 

funcionários 

necessitarão de

reskilling e upskilling



Empresas precisam adotar
estratégias organizacionais

para permanecer competitivas
face às rápidas mudanças nas 
competências necessárias da

sua força de trabalho



Estratégia

de Reskilling



Algumas 
Questões



Qual é o papel do RH da 
Organização Moderna na 

identificação de novas 
competências da força de 

trabalho?



Na Organização Moderna, 
qual é a competência que

o RH precisa ter para 
identificar as novas 

competências?



Quais as principais 
dificuldades para as 

organizações adotarem  
estratégias de reskilling?



As Organizações Modernas
devem ser responsáveis 

por qualificar sua
força de trabalho?
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