




Quando a 

Agilidade se 

inicia?

Afinal, o 

que é 

agilidade?

Por que as 

empresas 

estão 

buscando a 

Agilidade

A agilidade 

aplicada no

RH ou para

Gestão de 

Pessoas?

O que como 

posso 

levar?



•Afinal o que é 

agilidade? 
O que já 

viram?
O que vocês 

ouviram?
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https://www.zup.com.br/blog/manifesto-agil
https://www.dtidigital.com.br/blog/a-linha-do-tempo-da-agilidade/

Quando a Agilidade 

se inicia?

https://www.zup.com.br/blog/manifesto-agil
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88
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É preciso clarificar: fazer ágil é diferente de ser ágil
https://www.zup.com.br/blog/manifesto-agil

4 VALORES

 Indivíduos e interações

 Colaboração

 Reposta à mudanças

 Respeito as pessoas

12 PRINCÍPIOS

 Transparência

 Adaptação

 Análise

 Empirismo

 Confiança

 Eliminar desperdícios

 Feedbacks Contínuos

 Entregas de Qualidade

 Conhecimento Organizacional

 Otimização

BOAS PRÁTICAS

 Valor centrado em pessoas

 Diálogos contínuos

 Entregas constantes

FRAMEWORK

 Usar uma estrutura definida

 Disciplina na execução

 Melhoria contínua

 Feedback constante

XP

SCRUM

KANBAN

SAFe
Metodologia Escalável
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2018

“The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those 

who cannot learn, unlearn, and relearn.” – Alvin Toffler, Future Shock

https://www.goodreads.com/book/show/466537.Future_Shock
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Por que as 

empresas estão 

buscando a 

Agilidade
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As perguntas das Organizações para a 
aplicação da Abordagem ágil?
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CRIAR O 
NOVO

FOTALECER

A Cultura e o mindset ágil 

são apontados como 

COMPETÊNCIAS 
CRÍTICAS para o cenário em 

TRANSFORMAÇÃO. 

A empresa ágil é adaptável às 

mudanças e está preparada 

para entregar valor mais rápido 

para as pessoas.
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Foco na capacidade de adaptação constante

Crie times com profissionais de áreas misturadas (como Squads), 
associados aos desafios (objetivos) ou aos pontos mais críticos da 
jornada do cliente.

https://www.youtube.com/watch?v=9TycLR0TqFA
https://www.youtube.com/watch?v=u74cpU8qo3E
https://www.youtube.com/watch?v=_r0VX-aU_T8
https://www.youtube.com/watch?v=_r0VX-aU_T8
https://www.youtube.com/watch?v=uhghehlVGo0
https://www.youtube.com/watch?v=hI_tEIpCzyE
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E as 

Organizações de 

Saúde?
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Estruturas Lineares, Transversais ou dois?



A agilidade 

no RH ou 

para Gestão 

de Pessoas?



Ser Ágil | Fazer Ágil
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1. Indivíduos e Interações: 
mais que processos e 
ferramentas

2. Software em 
funcionamento: mais 
que documentação 
abrangente

3. Colaboração com o 
Cliente: mais que 
negociação de 
contratos.

4. Responder a mudança : 
mais que seguir um 
plano.

1. Satisfaça o Consumidor
2. Aceite bem as mudanças
3. Entregas frequentes
4. Trabalhe em conjunto
5. Confie e apoie
6. Conversas face a face
7. Softwares funcionando
8. Desenvolvimento 

sustentável
9. Atenção contínua
10. Mantenha a simplicidade
11. Times auto-organizados
12. Refletir e ajustar

• Valor Centrado em 
pessoas

• Diálogos Contínuos
• Entregas constantes

• Usar uma estrutura definida
• Disciplina na execução 
• Feedback constante

Frameworks

Scrum

Kanban

Kanban

XP ou Extreme

Crystal Methods

Para adquirir a 
cultura ágil é 
necessário criar 
espaço para 
uma 
transformação 
de atitudes e 
comportamento
s compatíveis 
com os valores 
do manifesto 
Ágil.

Criado em 2000



Recursos 

Humanos 

Einstein

Dormimos e 

acordamos ágeis?



A única certeza é o 

que o mundo é 

VUCA

Descontruir 

para construir

Aprender a 

desaprender

Começar, testar e 

experimentar

Tendências do 

agora

“Minutamente”O impacto do 

inesperado



Capacitação 

Design 

Thinking

Grupos

Colaborativos | 

Temas chave

Capacitação Método 

Ágil | Lideranças

Squads

Modelo de 

Atendimento

Comunicação e ações 

de sustentação: 

disseminação eventos, 

conhecimentos, 

práticas, 

depoimentos...

JORNADA ÁGIL NO RH | DESAFIOS, TENTATIVAS, ERROS E ACERTOS

Evolução do ano 2018

Workshop

RH do Futuro

Capacitação 

Método Ágil 

Times



https://www.hsm.com.br/rhagil-2019/

http://blog.adaptworks.com.br/2019/01/rh-agil-em-poucas-palavras/



Material estritamente confidencial de uso exclusivo da
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

E O TÃO ESPERADO

FUTURO, JÁ É PASSADO?



Material estritamente confidencial de uso exclusivo da
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

RH Tradicional vs Jornada RH Ágil

GESTÃO DE RH TRADICIONAL JORNADA RH ÁGIL

Pessoas Tratadas como Recursos Pessoas tratadas como pessoas

Processos focados em padronização Processos focados na individualização

Processos e procedimentos prescritivos Processos e procedimentos adaptáveis

Foco no atendimento de burocracia e 
controle

Foco em ações estratégicas para gerar 
valor

Muitos processos e atividades manuais Aumento do uso da tecnologia e 
automação

Decisões baseadas em opiniões e feeling Decisões baseadas em fatos e dados

Foco maior em competências técnicas Foco também em Softs Skills

Foco em motivadores extrínsecos Foco em motivadores intrínsecos

Formação de chefes comando e controle Formação de líderes que inspiram times

Recebe o planejamento estratégico 
pronto

Participa do Planejamento Estratégico

Fonte:



Material estritamente confidencial de uso exclusivo da
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

Recursos Humanos 
facilitando a agilidade
organizacional

• Cultura e Liderança
• Competências
• Modelo Operacional e Desenho Organizacional
• Novos Padrões de Consumo e comportamento vs 

expectativas da força de trabalho
• Diversidade e Inclusão
• Aprendizagem e Capacitação
• Novos modelos | ciclo de Gestão de Pessoas
• Experiência e Jornada do Colaborador
• Agenda do RH ou da Organização (usuário)



Material estritamente confidencial de uso exclusivo da
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

Referências



www.einstein.br

/HospitalAlbertEinstein

/HospitalEinstein

/hosp_einstein

/hosp_einstein

https://twitter.com/hosp_einstein
https://twitter.com/hosp_einstein
http://www.youtube.com/user/HospitalEinstein
http://www.youtube.com/user/HospitalEinstein
http://instagram.com/hosp_einstein
http://instagram.com/hosp_einstein
http://www.facebook.com/pages/Albert-Einstein-Instituto-Israelita-de-Ensino-e-Pesquisa/217792331569663?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Albert-Einstein-Instituto-Israelita-de-Ensino-e-Pesquisa/217792331569663?fref=ts
https://twitter.com/hosp_einstein
https://twitter.com/hosp_einstein
http://www.youtube.com/user/HospitalEinstein
http://www.youtube.com/user/HospitalEinstein
http://instagram.com/hosp_einstein
http://instagram.com/hosp_einstein

