
A MÁQUINA 

DE TALENTOS 

NA ESCALADA 

DO NEGÓCIO



A função da Máquina de Talentos de 

uma empresa em crescimento, vai além 

do desafio de acessar Talentos no 

mercado. É preciso criar um contexto e 

ambiente favoráveis para que as pessoas 

entreguem o máximo de seu potencial. 

Com isso em mente, é fundamental 

ajustar o olhar para entender as 

particularidades de cada fase de 

crescimento dos times.



Em seu trabalho de campo com 

empresas de alto crescimento, a 

a.karta mapeou características 

particulares aos diferentes estágios de 

crescimento dos times e que devem 

ser consideradas pela área de 

pessoas para alavancar o 

crescimento do Negócio. 



Em qual 

estágio seu 

negócio se 
encontra?

NEW VENTURE

EXPANSÃO

PROFISSIONALIZAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO



Momento de  transformar a 

"business idea" em 

realidade. Foco no produto 

e no mercado. 

Estágio 1 

NEW VENTURE

O crescimento 
via criatividade

TAREFAS PRINCIPAIS: Validar a proposta de 

valor e potenciais mercados e definir um 
modelo de negócio que seja "escalável”. 

DORES: Problemas com a qualidade do produto 

ou serviço, erros administrativos por falta de 
sistemas confiáveis. 



• Célula Empreendedora;

• Todos participam de tudo e 
estão na mesma página;

• O grupo tem um perfil mais mão 
na massa;

• Surge a necessidade das 
primeiras lideranças.

• O sentimento de “irmandade” 
pode dificultar as conversas 
honestas, fundamentais para o 
nascimento de uma cultura que 
possa sustentar o crescimento do 
negócio;

• Os empreendedores podem 
não reconhecer corretamente o 
perfil necessário para as futuras 
lideranças. Um fundador , por 
exemplo, não necessariamente 
será um bom gestor de
pessoas.

• Busque talentos hands on (mão 
na massa) com vontade de 
construir junto;

• Identifique as nuances culturais 
que alavanquem o crescimento 
do negócio e busque esse fit na 
contratação de novas pessoas;

• Discuta o papel das lideranças 
necessárias, pensando no perfil 
que suportará os desafios futuros;

• Crie rituais que estimulem 
conversas honestas e 
alinhamento do time.

DESAFIOS TENHA NO RADAR
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Scale up Indicators*

>Agilidade
>Lidar com a Incerteza
>Colaboração
>Flexibilidade
>Autonomia

>Feedback Canvas
> Ciclos curtos

Estágio 1 

NEW VENTURE
Construa Capacidade para o Estágio de Expansão

*Indicadores que constroem capacidade de resposta em cenários adaptativos.



Estágio 2 

EXPANSÃO

O crescimento 
via direção

Momento de construção da 

infraestrutura necessária 

para viabilizar a continuidade 

do crescimento.

TAREFAS PRINCIPAIS: Buscar recursos (pessoas, 

financiamento, etc.) e construir a infraestrutura 
para crescer, incluindo processos internos,  
sistemas e controles operacionais.

DORES: Com a rápida expansão em volumes e 

complexidade do negócio, maior delegação e 
autonomia são requeridas.



• Grupos funcionais vão 
substituindo as primeiras células 
de trabalho;

• Fica clara a diversidade de 
perfis e de interesses em 
diferentes áreas do negócio; 

• Estabelecem-se as primeiras 
lideranças de áreas.

• Desalinhamento entre pessoas e 
áreas; 

• Sobreposição dos papéis entre 
os diferentes níveis de liderança 
pode confundir o time, gerar 
retrabalho e afetar o clima;

• Falta de processos ,ou processos 
ainda embrionários, causa a 
sensação de se estar “apagando 
incêndio” o tempo todo.

• Invista no alinhamento de 
papéis e responsabilidades que 
também  será  útil para esclarecer 
ao time quais são os requisitos 
necessários para as 
oportunidades de 
desenvolvimento;

• Inicie a formalização de um 
Código de Cultura;

• Defina rituais de gestão para 
acompanhamento de 
indicadores de performance.

DESAFIOS TENHA NO RADAR
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21 à 60 Pessoas



Estágio 2 

EXPANSÃO
Construa Capacidade para o Estágio de Profissionalização

> Auto Avaliação,   
Liderança  e Pares*
>  Goal Setting e 
check in

Scale up Indicators*

>Agilidade
>Lidar com a Incerteza
>Colaboração
>Flexibilidade
>Autonomia
>Interdependência*

*Indicadores que constroem capacidade de resposta em cenários adaptativos.



Estágio 3 

PROFISSIONALIZAÇÃO

O crescimento 

via delegação

Momento de  

profissionalizar  a gestão 

para garantir tomadas 

rápidas de decisão e a 

continuidade do 

crescimento.

TAREFAS PRINCIPAIS: Desenvolvimento dos 

processos de gestão como planejamento, 
orçamentação, desdobramento de metas e 
gestão da performance que sustentem uma 
tomada de decisão descentralizada. 

DORES: A liderança sente que está perdendo o 

controle e precisa consolidar os  processos de 
gestão para conseguir delegar  maior 
responsabilidade aos times e acompanhar os 
resultados.



• Consolidam-se as diferentes 
áreas funcionais;

• Pessoas e áreas ainda 
conseguem se alinhar e se 
articular, mas já com dificuldades;

• A percepção inicial de alta 
mobilidade e possibilidade de  
crescimento individual
diminui.

• Esse tamanho de time pode 
permanecer por mais tempo, 
dependendo do modelo de 
negócio;

• Baixa visibilidade de 
oportunidades de crescimento;

• Trazer práticas de Pessoas de 
mercados tradicionais pode ser 
um risco;

• A consolidação de um processo 
de Gestão de Performance 
demanda alto esforço de 
aculturamento.

• Essa é a primeira fase crítica na 
formação da força de trabalho, 
dadas as diferenças funcionais e 
de perfis de cada área (Produto, 
Operações, Vendas, etc.);

• Sistematize os rituais de 
alinhamento semanais ou
quinzenais, tanto 1:1, quanto em 
times, áreas e com a empresa 
inteira, nesse último pelo menos 
uma vez por mês;

• Comece a desenhar missões ao 
invés de  planos de carreira.

DESAFIOS TENHA NO RADAR
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61 à 120 pessoas

https://hbr.org/2013/06/tours-of-duty-the-new-employer-employee-compact


• Falta de processos e indicadores 
de performance da área que não 
foram construídos na fase anterior;

• A inflexibilidade na revisão de 
práticas existentes pode impactar 
o engajamento e a proposta de 
valor da área de Pessoas.

• Manter contratações com base 
em fit cultural ; 

• Falta de clareza sobre papéis e 
responsabilidades pode causar 
muitos ruídos, impactando a 
produtividade e o clima;

• Risco de sobreposição de 
papéis entre diretoria, média 
gerência e coordenação pode 
ser crítica;

• Pivotagem do modelo de 
negócio pode levar à 
reestruturação organizacional;

• O turnover voluntário  pode ser 
um fator crítico.

• Construa os processos de 
mapeamento de Talentos e 
Sucessão;

• Crie um código de conduta;

• Esteja aberto(a) para começar 
a discutir a evolução da cultura 
(sim, a cultura precisa evoluir 
neste estágio!)

• A contratação de uma 
liderança sênior para a área de 
Pessoas; 

• Desenhe uma estratégia de 
talentos que conecte todas das 
etapas do ciclo de vida do 
funcionário.

DESAFIOS TENHA NO RADAR
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121 a 350 pessoas



Estágio 3

PROFISSIONALIZAÇÃO
Construa Capacidade para o Estágio de Consolidação

> Auto Avaliação,   
Liderança  e Pares*
>Goal Setting e 
check in
> People Forum

>Scale up Indicators1

Agilidade, Lidar com a Incerteza, 
Colaboração, Flexibilidade, 
Autonomia e Interdependência.

+
>Liderança2:
Resultado, 1-1 Satisfaction, 
eNPS e Pulse .

1 Indicadores da capacidade de resposta em cenários adaptativos
2  Indicadores da capacidade da Liderança em impactar o ELTV (Employee Life Time Value)



Estágio 4 

CONSOLIDAÇÃO

O crescimento 

via coordenação

Momento de esforços 

coordenados entre as áreas 

para  garantir uma estrutura 

organizacional que favoreça 

o avanço para novos e 

mercados e possíveis 

aquisições.

TAREFAS PRINCIPAIS: Consolidação dos 

processos de gestão e de governança que 
garantam a infraestrutura necessária para 
sustentar a estratégia.

DORES: O excesso de formalização e 

burocratização pode tornar-se um obstáculo a 
flexibilização necessária para atuação em novos 
mercados e/ou integração das aquisições.



• Ainda pode existir um “clima de 
startup”, mas a realidade traz 
desafios corporativos de alta 
complexidade;

• Clima e reestruturações 
organizacionais pedem da área 
de Pessoas a profissionalização de 
todos os processos críticos para 
garantir a fase de consolidação 
do negócio.

• Estratégias de desenvolvimento 
do estágio anterior podem não 
atender a complexidade do 
negócio;

• Alinhar o papel de cada nível 
de liderança, depois da chegada 
de executivos do mercado que 
precisam estar alinhados com um 
grupo de gerentes que cresceu 
dentro de casa.

• Desconsiderar a urgência de 
diálogo sobre a evolução cultural.

• Os benchmarks podem não ser 
mais suficientes para construir 
processos que sustentem a
complexidade da organização;

• Discuta qual deve ser a  
proposta de valor da área de 
Pessoas para o atual contexto do 
negócio;

• Defina ou aprimore uma 
Estratégia Integrada de Talentos 
baseada no ciclo de vida do 
funcionário;

• Não é mais suficiente ter um 
Culture Book, é necessário fazer 
Gestão da Cultura.

DESAFIOS TENHA NO RADAR
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351 à 700 pessoas.



Estágio 4

CONSOLIDAÇÃO
Construa um Plataform Mindset

> Auto Avaliação,   
Liderança  e Pares*
>Goal Setting e 
check in
> People Forum

> Scale Up Indicators1

Agilidade, Lidar com a Incerteza, 
Colaboração, Flexibilidade, 
Autonomia e Interdependência.

+
>Liderança2

Resultado, 1-1 Satisfaction, 
eNPS e Pulse 

+
>Platform Indicators3

▪ Cross Areas
▪ Efeito positivo da Rede

1 Indicadores da capacidade de resposta em cenários adaptativos.
2 Indicadores  da capacidade da Liderança em impactar o ELTV (Employee Life Time Value)
3  Indicadores que fomentam um Platform Mindset
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DO NEGÓCIO
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