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WOBI APRESENTA
A MASTERCLASS
EXCLUSIVA SOBRE

TALENT STRATEGY com 

LYNDA 
GRATTON
PROFESSOR DA LONDON 
BUSINESS SCHOOL E 
ESPECIALISTA NO FUTURO DO 
TRABALHO

NESTA MASTERCLASS, VOCÊ 
APRENDERÁ A:

Entenda e envolva suas equipes para 
estabelecer relações de trabalho 
produtivas

O futuro do recrutamento e retenção 
do talento certo em um mundo pós-
pandemia

As macrotendências que irão impactar 
o sucesso de sua estratégia de talentos



SOBRE

LYNDA GRATTON
Professor da London Business School e 
especialista no futuro do trabalho

Lynda Gratton é professora de Prática de Gestão na London 
Business School, onde dirige ‘Estratégia de Recursos 
Humanos em Empresas em Transformação’ - considerado 
o programa líder mundial em recursos humanos. Nos 
últimos 20 anos, Gratton ajudou empresas em todo o 
mundo a se prepararem para o futuro do trabalho, enquanto 
escrevia extensivamente sobre a interface entre pessoas 
e organizações. Entre seus oito livros estão The Shift, The 
100-Year Life e, mais recentemente, The New Long Life: A 
Framework for florescendo em um mundo em mudança.

Desde 2008, Gratton lidera o Future of Work Research 
Consortium, o grupo de membros mais antigo e avançado 
que prevê como o trabalho está mudando e o que as 
organizações devem fazer de maneira diferente para 
prosperar nos próximos anos. Ela é membro do Fórum 
Econômico Mundial (WEF) e presidiu o Conselho de 
Liderança do WEF. Em 2017, Gratton se tornou um consultor 
da iniciativa do GoogleOrg´s para ajudar as pessoas a se 
prepararem para a natureza mutante do trabalho.

Lynda Gratton

O erro reside na tentativa de satisfazer as 
necessidades do presente, esquecendo o 
futuro



SESSÕES

O FUTURO DO TALENTO

CULTIVANDO UM LOCAL DE TRABALHO PRODUTIVO

90 minutos

90 minutos

SESSÃO 1

SESSÃO 2

As tendências que estão moldando talentos

O que é preciso para vencer - a nova agenda de habilidades

A evolução dos planos de carreira - a mudança de uma vida 
profissional de três estágios para uma vida profissional de vários 
estágios

Preparando-se para atender às expectativas em mudança do 
talento de amanhã

O que as pessoas querem - equilibrar ativos tangíveis e intangíveis

Compreender o ciclo de vida do funcionário

Considerando as opções de construção / compra / empréstimo 

A importância de construir todo o sistema de talentos

3 4,5SESSÕES HORAS NO TOTAL MASTERCLASSONLINE



SESSÕES

UMA ESTRUTURA PARA FLORESCER EM UM MUNDO 
EM MUDANÇA

90 minutosSESSÃO 3

Trabalho de redesenho: como fazer o híbrido funcionar

Trabalho produtivo - a importância de gerenciar limites

O papel crucial dos gestores na estratégia de talentos

As seis ações cruciais a serem tomadas agora

3 4,5SESSÕES HORAS NO TOTAL MASTERCLASSONLINE
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A SUA ENTRADA INCLUI

PREÇOS

Acesso Completo: Acesso ao conteúdo On Demand 
por 30 dias

Resumo executivo: Visão geral escrita dos principais 
aprendizados de cada sessão

Multi-Language: Todas as sessões disponíveis em 
inglês, espanhol, italiano e português

Conteúdo: 4,5 horas de conteúdo

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD


