
A expressão “Recursos Humanos” vem sendo questionada em congressos da área, por acadêmicos e 

pensadores do mundo corporativo, por causa das transformações dos cargos, não somente de 

nomenclatura, mas principalmente as responsabilidades e papéis que estão se modificando. O fato é que 

essas novas expressões significam também mudanças culturais e filosóficas sobre a gestão de pessoas. 

Cada vez menos RH, e muito mais “pessoas”.

 

E é por isso que um novo perfil de liderança vem ganhando notabilidade, o CPO, Chief People Officer. 

Afinal, pessoas são o principal ativo das empresas. É esse o diferencial dessa nova função do CPO. Sim, ela 

também é responsável por benefícios, aquisição de talentos e uma visão estratégica do negócio. Mas sua 

característica primordial é a cultura da empresa, como forma de atrair e engajar novos talentos. 

 

O cargo de CPO teve origem nas startups e empresas de tecnologia há cerca de dez anos. Da transição do 

clima intimista de poucos funcionários para crescimentos exponenciais,  surgiu a necessidade de manter a 

cultura da empresa, seja para manter a inovação, reter ou atrair talentos. E tem se tornado tendência para 

grandes empresas também.

Um dos diferenciais desse novo perfil é 
um executivo com atenção no coaching, 
no employer branding e em algoritmos 
para nortear suas decisões, mantendo 
todos os atributos de RH estratégico.

Novos desafios exigem 
um novo perfil do RH, o 
Chief People Officer (CPO)



Para a consultora americana Amy Hirsh Robinson,  da Interchange Consulting Group, os CEOs estão 

percebendo que lideranças e sistemas excepcionais de "pessoas" são alavancas de excelência operacional 

e financeira. “Tenho testemunhado nos últimos anos uma mudança sísmica na forma como os executivos 

pensam sobre as pessoas, a cultura e as práticas no local de trabalho. Há um reconhecimento cada vez 

maior de que os antecedentes, habilidades e competências da posição do CPO são componentes vitais 

para o sucesso do negócio como um todo”, afirma. E esse conjunto de qualidades permeia toda a 

companhia, fortalecendo os resultados e elevando o retorno dos investimentos realizados, referente às 

pessoas.

Ela destaca como  imprescindíveis para esse novo perfil, o conhecimento em finanças e do negócio 

como um todo, preparado para mudanças em uma economia disruptiva e volátil, experiência 

multigeracional. Em seu artigo para Harvard Business Review, para uma edição especial sobre gestão 

de pessoas, Ram Charan, guru que dispensa apresentações, acrescentaria habilidade com os 

algoritmos. A ciência de dados será um aliado poderoso para criar políticas de engajamento, descobrir 

os benefícios mais adequados para grupo da empresa, assim como apresentar ROI para CEOs e CFOs.

Segundo pesquisa apresentada pelo alemão Rainer Strack, diretor da Boston Consulting Group e 

especialista em RH, o mundo viverá em 2030 uma grande escassez de talentos altamente qualificados, 

mesmo com toda a automação prevista para as próximas décadas.

É neste cenário que a atuação do CPO torna-se 

fundamental, uma mudança cultural será 

imprescindível para enfrentar essa nova crise.

 

Não são poucos os desafios e a ciência de dados 

terá cada vez mais um papel estratégico para 

CPO e lideranças de RH em geral para criar essa 

nova cultura. Desenvolver uma marca 

empregadora forte a partir da análise de dados 

para atrair e reter; descobrir os talentos internos 

e treiná-los para novas posições que estão sendo 

criadas e desenvolver plano de carreira baseados 

nas necessidades desses profissionais altamente 

qualificados são algumas das ações prioritárias.

O aprimoramento tecnológico com big data, machine learning e inteligência artificial serão determinantes 

para que as empresas se mantenham competitivas com os melhores profissionais.

 

De olho nessa realidade, que já deixou de ser uma tendência, a VAGAS.com, que foi criada em 1999 para 

fornecer tecnologia de ponta aos RHs e foi pioneira no e-recruitment no Brasil,  sabe da importância das 

mudanças que estão acontecendo e possui uma área de Ciência de Dados para desenvolver soluções de 

recrutamento preditivo ao mercado, além de outras possibilidades para elevar a tomada de decisão por 

parte do RH.



Em 2015, lançou seu primeiro produto com tecnologia big data: o Mapa VAGAS de Carreiras, uma 

plataforma aberta para candidatos e empresas com trajetórias de carreiras, trazendo informações sobre 

salários do mercado, formações necessárias e vagas disponíveis para cada cargo.

Atualmente, desenvolve um projeto piloto com grandes empresas, voltado para programa de Trainee e 

projetos específicos para RH. Todos eles extremamente alinhados com as estratégias de negócios das 

empresas. 

E não para por aí. Além da adaptação e melhorias na plataforma de recrutamento e seleção, é 

fundamental trazer à tona essa discussão, pois o avanço da tecnologia é um caminho sem volta. O CPO 

deverá ser responsável por um olhar para as pessoas, mas subsidiado pela ciência de dados para criar 

ações precisas e eficazes. Algoritmos e subjetividade humana deverão se desenvolver na mesma escala 

para trazer competitividade às empresas.

Comprometida com sua missão, “contribuir para um mundo em que as empresas escolhem melhor 

as pessoas e pessoas escolhem melhor as empresas”, a VAGAS tem planos de cada vez mais aplicar 

ciência de dados em seus produtos, além de  investir em tecnologia de ponta e ser a parceira 

estratégica de seus clientes para alcançar o sucesso nessa nova era que chega ao RH.


