MINDSET E ENGAJAMENTO
RH E INOVAÇÃO NA GESTÃO COM PESSOAS
Olá participante! Os temas apresentados neste material fazem parte de um Programa de
Desenvolvimento técnico-comportamental e servem como um GPS para obter melhores
resultados na gestão com pessoas através de uma atitude profissional consultiva do
gestor de recursos humanos neste novo cenário da chamada revolução 4.0.
O foco é alcançar melhores resultados com menos tempo, menores investimentos, menos
desgaste emocional, mais tecnologia e gerar maior realização e retenção de talentos.

Temos como objetivos: (1) refletir sobre um novo RH: Mindset, inovações, valores e
estratégias (2) perceber o papel estratégico da gestão de pessoas e no desenvolvimento de
competências (3) dar suporte a um aprimoramento na cultura da organização através de um
Mindset de crescimento com base em indicadores (4) potencializar o engajamento e as
perguntas poderosas na seleção de pessoas.

Portanto, para cumprir a pauta deste encontro interativo, iremos pensar sobre ferramentas
e métodos para construir um caminho possível a partir da transformação pessoal.
Veja, este encontro está estruturado em uma metodologia de abordagem colaborativa que
busca potencializar o aprendizado dos participantes e instigar à pesquisa. Prepare-se....
caneta na mão, atenção e registro.
Lembre-se: “Todo conhecimento deve ser para a ação, se não for para a ação, não é
conhecimento, é informação”.
Albert Einstein

Ótimo encontro!
Prof. Otavio Grossi, Ms

Material destinado a fins didáticos. Grossi treinamentos®2019
Mindset e engajamento total: O RH como núcleo de fomento à inovação e ao intraempreendedorismo

1

1. ABERTURA: O FUTURO COM BASE EM HABILIDADES HUMANAS
Abra o Google e escreva o termo “robots will” e veja o que ele irá sugerir para
completar a sua frase. O que você vai encontrar como sugestão é um retrato do
momento atual que vivemos e das pesquisas que os usuários tem feito
recentemente. Em tempos onde o interesse/uso de automação e inteligência
artificial só cresce, saber que os robôs não necessariamente irão roubar o seu
emprego, mas sim ajudar a transformar a sua relação com ele, é um grande alívio.
Mesmo que possa parecer uma tentativa de resgate da nossa relevância em meio
à overdose de tecnologia, o futuro do trabalho está baseado essencialmente em
habilidades humanas.
A automação é um processo sem volta, e, sim, talvez em algum momento da sua
carreira você tenha um colega/colaborador robô trabalhando com você. O ponto
principal é: o mundo do trabalho irá mudar drasticamente nos próximos anos, porém
isso não significa que a automação vai tornar as habilidades humanas obsoletas.
Segundo um estudo feito pela consultoria Gartner, a inteligência artificial vai criar
2,3 milhões de empregos em 2020, enquanto elimina 1,8 milhões. O futuro terá
novas possibilidades para nós, a diferença é como iremos nos preparar para esse
contexto e quais características teremos que focar em desenvolver. São os
atributos relacionados às emoções, aqueles que não podem ser automatizados,
que serão mais valorizados.
Atualmente, existem até 4 gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho,
e essa combinação é um dos principais gatilhos da mudança na forma como a
gente se relaciona com ele. O comportamento das novas gerações (Y e Z), junto
com o excesso de tecnologia é o que está atraindo valores mais humanos para as
escolhas profissionais e carreiras nos próximos anos.
O time da WGSN, juntamente com o Linkedin, desenvolveu um estudo para
entender os principais gatilhos do futuro trabalho. E claro, falamos sobre as
competências necessárias para se manter relevante no mercado.
Com o crescimento da expectativa de vida, o tempo produtivo das pessoas
aumentou. Afinal, como pensar em parar de trabalhar aos 60 se ainda terá mais,
pelo menos, 20 anos pela frente? Isso faz com que seja cada vez mais frequente
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um número maior de gerações convivendo no mesmo ambiente. O que por um lado
pode ser visto como uma oportunidade de inovação, por outro é um desafio
conhecido e constantemente discutido pelo mercado. Com pensamentos distintos
entre as faixas etárias, choques culturais vão acontecer e muitas vezes acabam
por prejudicar a eficiência operacional das empresas.
Da mesma forma que o mercado precisa se preparar para receber as gerações
mais jovens com culturas de trabalho flexíveis e empresas com propósito é preciso
direcionar os mais velhos a esquecerem parte da identidade de trabalho que
mantiveram até então para criar espaço para se reinventarem. Existe um benefício
mútuo, tanto para as empresas quanto para profissionais, em juntar experiências e
referências distintas em um mesmo lugar. Garantir a variedade de idade no
ambiente de trabalho pode oferecer um nível de diversidade que grande parte das
empresas ainda não experienciou.

Y e Z: as gerações impulsionadoras da mudança
Até 2020 é estimado que 20% da força de trabalho faça parte da geração Z e 50%
da geração Y de acordo com o Fórum econômico mundial. Essas duas gerações
juntas, representam jovens e jovens adultos que hoje possuem entre 16 e 36 anos.
Elas são as duas grandes impulsionadoras das mudanças de comportamento que
impactarão o futuro do trabalho.
Os Millenials (Y) cresceram em uma época de ascensão econômica, dos grandes
empreendedores da tecnologia e da massificação da internet. Essas circunstâncias
influenciaram a relação desse grupo com o trabalho que, empoderados, fugiram
dos códigos tradicionais de responsabilidade. Já os jovens da geração Z cresceram
em um mundo pós-recessão, o que os tornou mais conservadores financeiramente
do que as gerações anteriores. Em geral, eles temem e evitam dívidas e tendem a
se preocupar mais com estabilidade e longevidade. Porém, dessa vez de uma
forma diferente de seus pais, esses jovens buscam estabilidade com propósito,
possuem uma visão mais realista que os Millenials mas ainda buscam trabalhar
com algo que acreditam e que possam fazer a diferença.
Em uma pesquisa feita pelo Linkedin com mais de mil profissionais brasileiros entre
25 e 33 anos mostra que 80% deles foram pegos pela “Crise dos 25 anos”.
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Conhecida como “quarter-life crisis” (crise do quarto de vida), essa é uma época
em que muitas pessoas começam a reavaliar escolhas de vida, formação e
caminhos profissionais. E, com isso, fertilizam terreno para ansiedade.

Inteligência emocional: QE é o novo QI
Existem indícios de pesquisas sobre o assunto desde o século XIX, porém os
termos Inteligência Emocional e Quociente emocional só começaram a se propagar
a partir de 1980. Quociente emocional, QE, é um termo criado originalmente por
dois autores – Peter Salavoy e John Mayer – e popularizado pelo psicólogo e
também autor Daniel Goleman em 1996 em seu livro Inteligência Emocional.
Originalmente, ele é definido por meio de 4 características principais:
Autoconhecimento, Autocontrole, Empatia e Habilidades sociais
Porém, foi em 2017 que o tema começou a ser visto de outra maneira. Um estudo
do Google descobriu que os líderes/profissionais com melhor desempenho na
empresa, tinham um QE (quociente emocional) maior do que o QI (Quociente
intelectual). Ao que tudo indica, nesse novo contexto, funcionários com QE alto tem
normalmente um melhor desempenho e ganham mais dinheiro, uma média de U$
29 mil a mais por ano segundo o FEM (Fórum econômico mundial).
Algumas empresas, além de procurar investir em profissionais com alto QE tem
investido em desenvolver esse lado em seus funcionários. Segundo uma
declaração, a Ford lançou recentemente um treinamento em QE aplicado. Para
eles, fazer com que seus engenheiros consigam reconhecer melhor os seus
próprios sentimentos vai fazer com que eles interpretem melhor os sentimentos dos
outros. A rede de hotéis Hilton, nomeada a melhor empresa multinacional para se
trabalhar na Ásia em 2018, também oferece treinamento de QE como parte de suas
iniciativas de liderança.

Lifelong learning: precisamos reaprender a aprender
Apesar de não existir uma fórmula de como adotar esse conceito, independente da
sua idade, praticar o mindset de Lifelong learning (aprender por toda a vida) é vital.
Quando fazemos parte de um mundo onde as mudanças não esperam a gente se
preparar para acontecerem, romper com as convenções e compreender o
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aprendizado como um plano de longo prazo é o primeiro passo para o sucesso em
um contexto multigeracional. O conhecimento não deve estar restrito a diplomas e
universidades, mas em diferentes formatos de absorção e desenvolvimento de
novas competências.

Capital humano é o melhor investimento
“Capital humano” pode ser entendido como o conjunto de conhecimento e
habilidades que permitem às pessoas criar valor no sistema econômico global,
reconhecendo que isso é impulsionador de uma economia próspera e inclusiva.
Portanto, concentre-se em valorizar pessoas!

E o que você precisa saber para continuar alinhado com as necessidades do
mercado no futuro?
Curiosidade é chave: não é a sua falta de habilidade com a tecnologia que irá te
tirar do mercado, mas sim a ausência de repertório e de apetite por novos
conhecimentos. Adote um mindset de iniciante, substitua perguntas como “o quê”
e “como” por “por quê? ” e “e se”. Paradoxalmente, curiosidade é o que te mantem
atual.
Invista em competências que te tornem mais humano: a época onde chamar
um profissional de “máquina” era um elogio, passou. Praticar empatia, colaboração
e adotar a vulnerabilidade como regra são exemplos de comportamentos
essenciais para líderes do futuro.
Diversidade como inovação: muito além de recrutar pessoas de gerações
diferentes, criar uma cultura de segurança psicológica é essencial para que a
diversidade seja um gatilho para inovação. Times diversos são mais produtivos,
inovadores e engajados.
Experimente: explore maneiras diferentes de realizar trabalhos que você
considera mais caros e menos produtivos do que você gostaria. Enfatize a
colaboração entre homem e a tecnologia, não a competição. Experimente, teste e
aprenda.1

1

https://www.consumidormoderno.com.br/2019/04/17/profissional-do-futuro/amp/
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2. UM NOVO RH: MINDSET, INOVAÇÕES, VALORES E ESTRATÉGIAS
O lugar em que você trabalha é de mindset2 fixo ou de crescimento? Você acha
que as pessoas estão simplesmente julgando você ou o ajudando a se
desenvolver? Talvez você possa transformar seu ambiente de trabalho, fazendo-o
ter mais mindset de crescimento, a começar por você mesmo. Há formas pelas
quais você possa ser menos defensivo em relação a seus erros? Poderia aproveitar
melhor as informações que recebe? Há formas pelas quais você possa criar mais
experiências de aprendizado para si?
Como você age em relação às outras pessoas em seu local de trabalho? Você é
um chefe de mindset fixo, que se concentra mais em seu poder do que no bemestar de seus empregados? Costuma afirmar seu status diminuindo os outros?
Tenta prejudicar empregados de alta capacidade porque ameaçam você? Pense
em maneiras de ajudar seus empregados a se desenvolver em seu trabalho:
aprendizados? Workshops? Sessões de coaching? Pense em como você pode
começar a considerar seus empregados como colaboradores, como equipe, e tratálos assim.
Faça uma lista de estratégias e experimente-as. Faça isso, ainda que pense em si
próprio como um chefe de mindset de crescimento. O apoio bem direcionado e as
informações que promovem o crescimento nunca são demais.
Se você é o dirigente de uma empresa, olhe para ela de uma perspectiva de
mindset de crescimento. Será preciso fazer como Lou Gerstner? Pense com
seriedade em como eliminar o elitismo e criar uma cultura de autoanálise,
comunicação aberta e trabalho de equipe. Leia o excelente livro de Gerstner, Quem
disse que os elefantes não dançam? para ver como se faz.
Seu local de trabalho está organizado para promover o pensamento de grupo? Se
estiver, todo o processo de tomada de decisões tem problemas. Crie formas de
estimular opiniões alternativas e crítica construtiva. Designe pessoas para fazer o
papel de advogado do diabo, defendendo pontos de vista opostos, para que você
perceba as deficiências de sua posição. Faça com que as pessoas debatam os

2

https://exame.abril.com.br/blog/gestao-fora-da-caixa/mindset-de-protagonismo-um-dia-como-ceo/
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diferentes ângulos do assunto. Crie uma caixa de sugestões anônimas para a qual
os empregados tenham de contribuir como parte do processo decisório. Lembrese: as pessoas são capazes de pensar de forma independente e, ao mesmo tempo,
trabalhar em equipe. Ajude-as a desempenhar ambos os papéis.
Finalmente, crie um ambiente de mindset de crescimento3 em que os indivíduos
possam prosperar e isso envolve:
• apresentar habilidades como algo que pode ser aprendido;
• transmitir que a empresa valoriza o aprendizado e a perseverança, não só a
genialidade ou o talento pronto;
• dar feedback de forma que promova o aprendizado e o sucesso futuro;
• apresentar gestores como recursos para o aprendizado.
Sem uma crença no desenvolvimento humano, muitos programas de treinamento
corporativo se tornam exercícios de valor limitado. Com uma crença no
desenvolvimento, esses programas dão sentido à expressão “recursos humanos”
e se tornam um meio de explorar um enorme potencial.

Valores e estratégias

Há quase 30 anos, quase em toda empresa havia sete níveis hierárquicos do
presidente ao chão de fábrica. Empresas maiores tinham mais de 10 escalões. O
RH explicava a estrutura, os benefícios oferecidos, o número de treinamentos por
ano e, principalmente, a chance que eu teria de me aposentar ali. Era tudo muito
certinho, bastante organizado, previsível, confortável, mas extremamente
burocrático e para algumas pessoas não funcionava.

Atualmente, a maioria das empresas tem três níveis hierárquicos, as pessoas têm
muito mais opções de carreira, a rotatividade aumentou exponencialmente, o
vínculo emocional entre os colegas diminuiu, falta mão de obra qualificada e o
pessoal da área de recursos humanos está sendo cada vez mais pressionado para

3

https://exame.abril.com.br/carreira/o-mindset-e-as-empresas/
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“encontrar gente boa, motivada, fiel e ganhando o mínimo possível. ” Na verdade,
essa conta não fecha, pois, os RHs têm um orçamento limitado, quantidade mínima
de pessoas e, na maioria das vezes, pouca margem de manobra.

Em uma estrutura cada vez mais horizontal, com poucos chefes, escassez de
recursos e competição entre departamentos, as pessoas são obrigadas a se virar
praticamente sozinhas e a carreira, que antes era incumbência da empresa, passou
a ser responsabilidade de cada profissional, gerando críticas à pouca relevância
dos departamentos de RH. Para enfrentar todos esses desafios aponta-se três
estratégias aos gestores de RH.

1. Analise as reais demandas da empresa

Em empresas com até 500 funcionários (que geram mais de 90% dos empregos
no país), normalmente a cultura tem relação direta com a personalidade e os
valores do presidente ou de seu dono. Por isso, o gestor de RH precisa entender
muito bem como o seu principal gestor “funciona”.

Quem é ele? Do que precisa? Qual é seu estilo? Como funciona sob pressão?
Como foram suas últimas contratações? Quais são seus principais argumentos?
Qual a visão que ele tem sobre gestão de pessoas? Quando você estuda muito
bem com quem vai lidar, ganha um tempo enorme e concentra esforços.

2. Negocie metas para o RH

Quase todas as empresas têm metas para o lucro, diminuição de despesas e
participação de mercado, mas poucas estipulam metas para o setor de recursos
humanos. Por isso, tome a iniciativa e proponha metas para diminuição da
rotatividade, acerto nas contratações, melhoria do clima e tudo mais que julgar
relevante. O que a empresa gostaria de conseguir como ideal e qual o mínimo
necessário?
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A distância entre o ideal e o mínimo constitui sua margem de negociação que,
quanto mais ampla, maior flexibilidade lhe dará. Você terá que se adaptar às
demandas da empresa, mas precisará ser sincero quando as expectativas forem
irrealistas. Para adquirir credibilidade e respeito você precisará atingir as metas
combinadas.

3. Analise a necessidades dos outros gestores

Se você quer conseguir apoio dos outros departamentos, precisará analisar as
necessidades, motivações e expectativas das pessoas que os comandam. Muita
gente “esquece” de alinhar as expectativas do presidente com os demais membros
da equipe. A função de fazer o meio de campo deveria ser do RH. Quando você
consegue ser o profissional que une todos os departamentos tanto nos bons quanto
nos maus momentos, bate metas e é assertivo, certamente obterá autoridade para
fazer uma gestão de pessoas que realmente faça a diferença.4

3. A GESTÃO DE PESSOAS E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

Segundo relatório do Fórum Econômico Mundial quais as habilidades que vão
ganhar destaque no mercado de trabalho? A pesquisa indicou 10 competências de
que todo profissional vai precisar até 2020. Até 2020, 35% das habilidades mais
demandadas para a maioria das ocupações deve mudar. A afirmação parte de
relatório produzido pelo Fórum Econômico Mundial publicado nesta semana.

As mudanças são justificadas no contexto da chamada Quarta Revolução
Industrial: era da robótica avançada, automação no transporte, inteligência artificial
e aprendizagem automática. Sim, nos próximos quatro anos estes e fatores sócio
econômicos, geopolíticos e demográficos terão impacto direto no mundo do

4

https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/colunistas/eduardo-ferraz/os-desafios-do-novo-rh/
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trabalho: seja no surgimento ou desaparecimento de profissões, seja no hall de
habilidades demandadas pelo mercado.

Muitas delas estão ligadas a ações ainda impossíveis de serem tomadas por
máquinas. O foco do relatório está nos aspectos que ainda nos fazem superar os
robôs.Profissionais dos setores de mídia e entretenimento, consumo, saúde e
energia, segundo o relatório, têm sido mais afetados desde já pelas novas
exigências de suas atividades. Por outro lado, áreas de finanças, infraestrutura e
mobilidade deverão ter transformações mais profundas nos próximos anos. Como
afirmou a professora Mireia Heras da espanhola IESE Business School, a única
certeza é que tudo vai mudar por isso a flexibilidade e a adaptabilidade ganham
tanta importância no contexto profissional. A seguir, veja nas fotos, quais as 10
habilidades que todo profissional vai precisar até 2020, em maior ou menor escala,
para ter sucesso no trabalho:

3. 1. Resolução de problemas complexos: Esta competência já prevista como a
mais exigida para 2015 e volta a aparecer no topo do ranking de previsões para
2020.De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, nos próximos quatro
anos 36% das atividades em todos os setores da economia deverão exigir
habilidade para solução de problemas complexos.

3. 2. Pensamento crítico: Pensamento estruturado, capacidade de comunicação
clara, habilidade de fazer as perguntas certas, de reconhecer o problema atrás do
problema e de olhar para uma questão sob diferentes perspectivas define o
conceito de pensamento crítico, segundo explicou a professora Giedre
Vasiliauskaite, da pós-graduação da Universidade de Rotterdam, em entrevista a
EXAME.com. A especialista no assunto define esta como a competência do século
21. No relatório publicado pelo Fórum Econômico Mundial, o pensamento crítico é
definido como o uso da lógica e da racionalização para identificar forças e fraquezas
de soluções alternativas, conclusões e abordagens a problemas. Na segunda
posição do ranking para 2020, esta era a quarta habilidade mais destacada nas
previsões do Fórum para 2015.
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3. 3. Criatividade: Profissionais criativos terão a oportunidade de se beneficiar
desde cenários de rápidas transformações em produtos, tecnologias e modos de
trabalho. Lembre-se: os robôs perdem para nós em criatividade. Ainda não
conseguem ter ideias inusitadas e inteligentes ou desenvolver alternativas criativas
para resolver problemas. Por isso, a habilidade que era a 10ª da lista de previsões
das demandas de mercado para 2015, agora faz parte das três habilidades mais
destacadas para 2020.

3. 4. Gestão de pessoas: A capacidade de motivar, desenvolver pessoas e de
identificar talentos é a parte da função de um gestor mais destacada pelo relatório
do Fórum Econômico Mundial. Nos setores de energia e de mídia, esta habilidade
é vista como uma habilidade chave até 2020.

3. 5. Coordenação: A capacidade de coordenar as próprias ações de acordo com
as ações de outras pessoas era a segunda habilidade mais destacada para o
mercado de trabalho em 2015, e agora aparece em quinto lugar nas previsões de
demanda do mercado de trabalho até 2020.Vale destacar que para líderes trata-se
de uma competência crítica. É que aspectos ligados à colaboração e facilitação de
processos são algumas das características que especialistas apostam como
obrigatórias nos CEOs do futuro.

3. 6. Inteligência Emocional: Ainda ausente no currículo acadêmico, a gestão das
emoções é fundamental a profissionais. Segundo o economista espanhol José
Ramón Pin, professor da IESE Business School, a gestão adequada das emoções
é uma habilidade que pode fazer profissionais passarem pela crise com mais
serenidade e sem perder o “espírito de luta”.A importância dada à inteligência
emocional é mais recente no imaginário corporativo. A competência não aparecia
nas previsões de habilidades exigidas pelo mercado em 2015 e, agora, ocupa o
sexto lugar na lista para 2020. Um dos aspectos que deve ser levado em
consideração é o fato de que a inteligência artificial ainda passa longe de aspectos
de gestão emocional.
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3. 7. Capacidade de julgamento e de tomada de decisões: Pessoas hábeis em
analisar dados e ambiente e tomar decisões a partir disso já se destacam no
mercado e tendem a ser ainda mais disputadas até 2020, segundo o relatório. A
competência era a oitava mais demandada na lista de previsões de competências
em destaque para 2015e subiu para a sétima posição. Segundo o professor
britânico Dave Snowden - fundador da Cognitive Edge, uma rede de pesquisa
internacional, e criador do Cynefin Framework, uma metodologia específica para
nortear decisões - um bom líder será sempre bom na tomada de decisões em
ambientes de alta complexidade, contexto mais frequente na rotina corporativa.
Acertar em soluções neste ambiente é meio caminho para o sucesso no mundo
dos negócios de acordo com o especialista.
3. 8. Orientação para servir: A inclinação para ajudar os outros perdeu uma
posição no ranking na comparação com as demandas do mercado para 2015 e
para 2020. No entanto, é ainda vista como uma habilidade indispensável ao
trabalho em equipe.
3. 9. Negociação: Relacionar-se com pessoas é um constante negociar. Por isso,
habilidades de negociação e conciliação de diferenças são importantes para todos
os profissionais. Mas o relatório do Fórum Econômico Mundial destaca as áreas de
computação, matemática, artes e design como as que mais vão exigir bons
negociadores até 2020.

3. 10. Flexibilidade cognitiva: Capacidade de criar ou usar diferentes conjuntos
de regras para combinar ou agrupar as coisas de diferentes maneiras. É assim que
o relatório do Fórum Econômico Mundial define a flexibilidade cognitiva. O
relatório cita os setores de bens de consumo, comunicação e tecnologia da
informação como aqueles que mais vão exigir esta capacidade de seus
profissionais.5

5

https://exame.abril.com.br/carreira/10-competencias-que-todo-professional-vai-precisar-ate-2020/
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4. CULTURA ORGANIZACIONAL DE RETENÇÃO DE TALENTOS

Contemplar os anseios e as expectativas do colaborador vai muito além de oferecer
benefícios. Os profissionais das novas gerações – cada vez mais avessas ao tédio
– buscam bem-estar e propósito em tudo aquilo que fazem.6

Uma condição ou um estado de espírito? A felicidade, para especialistas no tema,
é um sentimento profundo de satisfação. E isso não significa se sentir bem a todo
o momento, mas sim saber que as insatisfações fazem parte da vida, sejam elas
pessoais, sejam profissionais. “As pessoas costumam confundir felicidade com
euforia. A primeira está em nós. Já a segunda depende de um estímulo externo”,
diz o pensador Fabrício Carpinejar. Em suma, a euforia está vinculada àquilo que
uma pessoa tem; enquanto a felicidade é um reflexo daquilo que ela é. “A felicidade
improvisa. E isso reduz – e muito – o nível de frustração”, diz o especialista.

E como isso impacta as empresas? É simples. Diversos estudos mostram que
pessoas felizes trabalham melhor, são mais saudáveis, produtivas, resilientes e
leais. Se antes a relação entre empregado e empregador se baseava na troca de
mão de obra por remuneração, hoje presenciamos um resinificado da palavra
trabalho. O formato, em si, não mudou muito. Na prática, a maioria das pessoas
ainda trabalha 40 horas semanais em um escritório, mas é dentro dele que as
transformações acontecem.

Não à toa, cientistas, psicólogos e sociólogos vêm se debruçando sobre o tema
para compreender o papel que o trabalho assumiu na vida das pessoas. Uma das
constatações é a de que, mais do que oferecer pufes, videogames e áreas de
descompressão, atingir a felicidade no ambiente profissional exige uma
compreensão muito maior do estado emocional do colaborador. O assunto vem

6

https://digital.consumidormoderno.com.br/felicidade-da-trabalho-ed243/
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sendo levado tão a sério que algumas empresas criaram até o cargo de Chief
Happiness Officer (CHO)7. Sim: diretores de felicidade.

A BUSCA PELO PROPÓSITO
Diante das novas gerações, como a Y e a Z, cada vez mais avessas ao tédio e com
sede de propósito, o desafio das empresas para motivar os colaboradores é ainda
maior. “Falar de propósito pessoal é muito subjetivo, ainda mais quando o assunto
se relaciona com a felicidade no ambiente corporativo”, diz Wilson Lima, head de
Recursos Humanos da Youse. Para o executivo, um dos primeiros passos é o
“match” perfeito na hora de escolher o candidato. “A empresa pode ter o melhor
ambiente do mundo, mas contratar a pessoa certa para a vaga errada pode ser
fatal. Por isso, acredito que o ‘core’ da área de recursos humanos seja iniciar o
processo de contratação de forma correta para evitar frustrações futuras de ambos
os lados”, completa. Projetado pelo arquiteto Guto Requena – o mesmo do Google
–, o escritório da Youse, em São Paulo, foi pensado para que todos trabalhem de
forma

harmônica.

“Todo

o

ambiente

é

dividido

em

squads

(equipes

multidisciplinares que atuam em cada produto). Isso não só dá mais agilidade às
entregas como favorece a interação entre as equipes”, explica Lima.

Um dos maiores varejistas do País, o Carrefour criou para os funcionários o Bem
Cuidar, um programa que beneficia os mais de 40 mil colaboradores a partir de três
pilares: saúde, equilíbrio e social. As ações incluem de campanhas de vacinação
contra a gripe à extensão da licença-maternidade de 120 para 180 dias e da








7

CEO (Chief Executive Officer) – É a mais conhecida de todas. Trata-se do presidente-executivo ou diretor
geral de uma empresa. Pode ser considerado também o ‘chefão’ de uma companhia, mas deve responder
ao quadro de diretores. Alguns nomes consagrados que ocuparam este cargo foram Steve Jobs, hoje
substituído por Tim Cook na Apple, e Steve Ballmer na Microsoft.
CFO (Chief Financial Officer) – Diretor financeiro. Comanda as finanças da empresa e controla as metas,
objetivos e orçamentos. Cuidam dos investimentos, além de supervisionar o capital da companhia.
COO (Chief Operation Officer) – Diretor operacional. Espécie de braço direito do CEO, que coordena mais
de perto as rotinas de uma companhia. Dependendo da empresa, pode até carregar o título de presidente.
CMO (Chief Marketing Officer) – Diretor de marketing. Como o nome já diz, responsável por comandar as
ações de marketing de uma organização.
CPO (Chief Product Officer) – Diretor de produtos. Comanda as atividades relativas aos produtos da
empresa, como a concepção, o projeto e sua produção.
CTO (Chief Technology Officer) – Diretor de tecnologia. Deve comandar a tecnologia
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paternidade de 5 para 20 dias. “No Carrefour, acreditamos que iniciativas como
esta são fundamentais para garantir o bem-estar, o desenvolvimento profissional e
a produtividade dos nossos colaboradores”, afirma Alexandre Espinosa, diretor
de RH Corporativo do Carrefour Brasil.

INOVAÇÕES NA MESA
A preocupação com o bem-estar no ambiente corporativo veio ao encontro do
aumento de doenças relacionadas ao estresse nas organizações. No Brasil, 70%
da população economicamente ativa sofre com algum tipo de estresse relacionado
ao trabalho e, segundo a Organização Mundial da Saúde, 30% dos trabalhadores
do planeta apresentam transtornos de ansiedade, estresse ou depressão. São as
chamadas doenças silenciosas.

O banco espanhol Santander, por exemplo, lançou práticas pelo bem-estar
psicológico de seus funcionários. Vivian Rodrigues, superintendente-executiva
de RH do banco, explica que esse monitoramento é feito de forma constante. “O
gestor percebe que tem um funcionário que está com algum problema e precisa de
apoio. Entro em contato com a central com a qual temos assistências psicológica,
financeira e jurídica. Se o funcionário estiver de acordo, desenvolvemos um plano”,
diz.

Enquanto isso, na operadora de telefone Vivo, a solução encontrada para encorajar
seus colaboradores a um momento de reflexão foi a meditação. Por dia, entre 50 e
60 funcionários marcam presença na sala de meditação, além de dois grupos fixos.
“A iniciativa da sala de meditação está ligada ao posicionamento da Vivo que, como
marca, quer incentivar seus clientes a viver menos do mesmo, encorajando-os a
aproveitar aquilo que importa para cada um. Como acreditamos que esse
posicionamento vem de dentro para fora, criamos a sala de meditação, para
incentivar nossos colaboradores a buscar autoconhecimento, tanto pessoal quanto
profissional, para viver e valorizar o que importa de verdade”, explica Fernando
Luciano, diretor de Serviços Digitais e Inovação da Vivo.
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Uma das maiores empresas de contact center do mundo, a Atento – líder em
serviços de gestão de clientes e terceirização de processos – disponibiliza
programas de Mentoring, Coaching, além da Academia e da Universidade Atento,
ambas com metodologias específicas para o desenvolvimento profissional e
pessoal. “O ambiente de trabalho torna-se um meio, um facilitador. Criamos uma
cumplicidade entre empresa e colaborador”, diz Elaine Terceiro, superintendente
de Comunicação Interna, Ouvidoria, Responsabilidade Social e Engajamento da
empresa.
Sempre visto como um ambiente rigoroso em relação ao dress code, o setor
bancário começa a desconstruir esse estereótipo. O banco Itaú Unibanco, por
exemplo, já permite que seus 86 mil funcionários se vistam como acharem melhor.
Ancorada pelo mote “Vou como Sou”, a novidade se estende a todas as áreas da
instituição. “Existe uma preocupação genuína em deixar o profissional mais à
vontade e mais feliz durante sua jornada de trabalho. Pessoas felizes são
profissionais melhores e, por isso, nossos gestores estão cada vez mais atentos ao
que nossos colaboradores têm a dizer sobre a experiência deles no banco”, explica
Sergio Fajerman, diretor-executivo da área de Pessoas do Itaú Unibanco.
De acordo com o executivo, as ideias trazidas por Jacob Morgan em sua obra “O
Futuro do Trabalho: Atraia Novos Talentos, Construa Líderes Melhores e Crie uma
Organização Competitiva” serviram de inspiração para outras mudanças.
“Procuramos estruturar a experiência do colaborador em três pilares: ambiente
físico, cultura e tecnologia. Preciso oferecer o melhor em cada um desses aspectos
para maximizar a experiência do profissional aqui no banco, de forma que ele
consiga entregar seu melhor”, diz.

Com proposta semelhante, a Mastercard também desenvolveu ações que se
preocupam com o colaborador fora do ambiente corporativo. “Para auxiliar seus
funcionários a encontrarem propósitos de felicidade em suas funções, a Mastercard
criou o programa The Whole You (Você por Inteiro), cujo objetivo é contribuir de
forma relevante para atender às demandas dos colaboradores a partir do
entendimento de que cada pessoa tem a sua jornada dentro e fora do ambiente de
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trabalho. Para chegar neste modelo, a Mastercard identificou o perfil dos
colaboradores em grupos e estruturou uma política ampla de benefícios”, explica
Fabiana Cymrot, VP de Recursos Humanos da Mastercard para Brasil e Cone Sul.

UMA NOVA IDEIA DE FELICIDADE
Autora do livro “O Mapa da Felicidade”, Heloísa Capelas, diz que existe uma
relação direta entre pessoas felizes e produtivas. “Os estudos mostram que
pessoas felizes trabalham melhor e rendem mais. Hoje, a busca é por fazer algo
que seja útil, produtivo e agradável. O que as pessoas buscam é algo que gostem
e as façam felizes e esse tema precisa ser conversado nas corporações para
alinhamento de propósito entre todos”. Para Monica Hauck, CEO da Solides –
software de gestão de pessoas –, a definição de felicidade foi reinventada pelos
Millennials. “Essa geração precisa dessa sensação de mais plenitude e bem-estar.
Isso é um valor muito forte para essa geração, que vem com um conceito no qual
o trabalho é um lugar onde ela precisa se sentir feliz.

6 INGREDIENTES-CHAVE PARA A FELICIDADE NO TRABALHO
Um levantamento da Robert Half – consultoria global de recursos humanos –
listou os fatores que influenciam a felicidade dos colaboradores. Confira:

1. Procure pessoas que tenham fit com a cultura da empresa
2. Empodere seus colaboradores e dê a eles autonomia nas tomadas de decisão
3. Desenvolva uma cultura de trabalho positiva, na qual todos se sintam
valorizados
4. Se você quer ter um funcionário engajado, ofereça a ele um trabalho com
propósito
5. O senso de justiça e respeito é um dos principais impulsionadores da felicidade
no trabalho
6. Apoie o colaborador a manter relacionamentos de trabalho saudáveis e de
apoio
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5. O ENGAJAMENTO E AS PERGUNTAS NA SELEÇÃO DE PESSOAS.
“Todos nós agradecemos pelo fato de os seres humanos fazerem perguntas e
procurarem por explicações. Mas essa curiosidade insaciável é um tanto
incompreensível. Nenhum outro animal dedica tanto tempo, energia e espaço no
cérebro a essa busca do conhecimento por si só. Responder a essa questão, então,
não só nos diria algo muito crucial sobre a condição humana, mas nos daria
também novas tecnologias, que permitiriam adultos muito idiotas conseguir
respostas melhores para as suas próprias perguntas. ”Alison Gopnik, psicóloga
canadense e professora da Universidade da Califórnia em Berkeley (EUA).
“A questão importante é fazer perguntas – e sempre será – e perguntar aos outros
da forma mais inexorável que puder. E encarar a ausência de respostas precisas
com humildade. ”Arthur Miller, (1915-2005), dramaturgo americano.
“Não devem existir barreiras para a liberdade do questionamento. Porque não há
espaço para dogmas na ciência. O cientista é livre, e deve ser livre para perguntar
qualquer questão, para duvidar de qualquer afirmação, para procurar por qualquer
evidência e para corrigir alguns erros. ”
J. Robert Oppenheimer, (1904-1967), físico americano e pai da bomba atômica.
O Círculo Dourado8 é um modelo que Simon Sinek criou para explicar onde está
o diferencial de líderes e organizações inspiradores que geram lealdade e criam
verdadeiros movimentos.
O raciocínio simples, porém, poderoso, é simbolizado com 3 círculos: o primeiro é
maior e representa o “o que”; o segundo é menor e está dentro do primeiro,
representando o “como”; e o terceiro é ainda menor e está dentro do segundo,
representando o “porquê”.
No contexto dos negócios, isso mostra que grande parte ou todas as empresas
sabem definir o “o que” com facilidade: os produtos que vendem, os serviços que
oferecem, a indústria a qual pertencem e os seus concorrentes.

8

https://rockcontent.com/blog/simon-sinek/
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A quantidade de negócios que entendem o “como” é menor, já que isso envolve,
entre outros fatores, os diferenciais do negócio e processos bem definidos.
Por fim, o número de companhias que têm noção do seu “porquê” é ainda mais
baixo, afinal, defender uma causa ou ter um propósito forte é o mais complicado.
Ou seja, o que encontramos na maioria das empresas são decisões e ações de
comunicação voltadas ao que é mais óbvio para elas e para o mercado (o “o que”)
e menos preocupadas com um lado mais subjetivo (o “porquê”). É uma abordagem
de fora para dentro do Círculo.

Simon defende que o sucesso está na visão de dentro para fora, tanto que na TED
Talk que citamos ele faz questão de repetir que “as pessoas não compram o que
você faz, elas compram o porquê você faz”. Assim, Sinek propõe que as
empresas passem a agir e a fazer campanhas de marketing a partir de um “porquê”
e, só então, estabelecer o “como” e o “o que”. Então vamos focar na prática e
entender como essa ferramenta pode ser aplicada dentro de um negócio.9
Algumas perguntas feitas em entrevista de emprego na Apple10
Ainda referência em inovação, design, qualidade, desejo de consumo e a empresa
mais valiosa do mundo, a Apple é sem dúvida um bom nome para se ter no
currículo.
Conseguir uma vaga na companhia, no entanto, não é fácil, e não é só por conta
da larga concorrência de candidatos. As perguntas que os recrutadores da empresa
fazem podem ser um desafio à parte.

Um levantamento feito pela revista Business Insider, com base em posts de
usuários do site de busca de empregos Glassdoor, chegou a uma lista de 33
perguntas que pessoas que passaram por processos seletivos na Apple contam ter
tido que responder. Você pode conferir todas no link abaixo. Selecionamos
algumas.
9

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=pt-br
https://www.consumidormoderno.com.br/2017/03/01/33-perguntas-entrevista-emprego-apple/

10
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Você acha que passaria no teste?
1. “Descreve um problema interessante e como você o resolveu”
Candidato a Engenheiro de Software
2. “Descreva você, o que te entusiasma? ”
Candidato a Engenheiro de Software
3. “Se nós te contratássemos, no que você gostaria de trabalhar? ”
Candidato a Engenheiro Sênior de Software
4. “Você é esperto? ”
Candidato a Engenheiro de Software
5. “Quais são suas falhas, e o que você aprendeu com elas? ”
Candidato a Gerente de Software
6. “Conte alguma coisa que você tenha feito em sua vida que te deixe
especialmente orgulhoso. ”
Candidato a Gerente de Engenharia de Software
7. “Por que nós deveríamos te contratar? ” Candidato a Engenheiro de
Software Sênior
8. “Você é criativo? Diga uma coisa criativa que venha à sua cabeça. ”
Candidato a Engenheiro de Software
9. “ Descreva uma experiência humilhante. ”
Candidato a Especialista de Vendas
10. “O que é mais importante – resolver o problema do cliente ou criar uma
boa experiência? ”Candidato a Suporte Remoto
11. “Você parece uma pessoa bastante otimista. Que tipo de coisas te
desanimam? ”Candidato a Especialista para a Family Room
12. “O que te traz aqui hoje? ”Candidato a Engenheiro de Software
13. “Qual foi o melhor dia que você viveu nos últimos quatro anos? E o
pior? ”Candidato a Gerente de Engenharia de Projetos
14. “Por que você quer fazer parte da Apple e do que você vai sentir falta no
seu trabalho atual se te contratarmos? ”Candidato a Engenharia de Software
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1. EXERCÍCIO: ABERTURA: O FUTURO E HABILIDADES HUMANAS

Escreva ideias conectadas as palavras chave do texto

Robôs
Empregos
Futuro
Habilidades humanas
Os atributos da emoção
Gerações combinadas
QE e QI

Registre o que lhe chamou mais atenção

Lifelong learning
Capital humano é o
melhor investimento
Curiosidade é chave
Invista em
competências que te
tornem mais humano
Diversidade como
inovação

Elabore respostas a estas questões

Experimente
Autoconhecimento: qual
caraterística

sua

que

não está no linkedin?

Autocontrole, o que lhe
tira o controle?

Empatia: defina empatia
e simpatia

Habilidades

sociais,

como conectar-se aos
outros?

Ferramenta técnica: via charater
https://www.viacharacter.org/www
Para saber mais
O Profissional do Futuro | Michelle Schneider | TEDxFAAP
https://www.youtube.com/watch?v=9G5mS_OKT0A&feature=youtu.be
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2. EXERCÍCIO: MINDSET E NOVAS ESTRATÉGIAS
Escreva ideias conectadas as palavras chave do texto

1. Analise as reais
demandas da empresa
Quem somos? Do que
precisa? Qual é seu estilo?
Como funciona sob
pressão? Como foram
suas últimas
contratações? Quais são
seus principais
argumentos? Qual a visão
que ele tem sobre gestão
de pessoas?

Registre o que lhe chamou mais atenção

2. Negocie metas para o RH
O que a empresa gostaria de
conseguir como ideal e qual o
mínimo necessário?
Para adquirir credibilidade e
respeito você precisará atingir as
metas combinadas.
3. Analise a necessidades dos
outros gestores
A função de fazer o meio de
campo deveria ser do RH. Ele une
todos os departamentos

Elabore respostas a estas questões

A bola de tênis
As maquinas

a) Por que é importante entender que pessoas podem

E o lago de vitórias

desenvolver suas habilidades?
b) Em quais áreas você tinha baixo rendimento, mas em que
agora se desempenham bem?
c) Escreva rapidamente a uma pessoa esforçada sobre como
suas habilidades podem ser desenvolvidas.
d) Relembre as vezes em que viu pessoas aprender a fazer
coisas que nunca imaginaram conseguir fazer.

Ferramenta técnica: via charater
https://www.viacharacter.org/www
Para saber mais
A multitarefa em câmera lenta TED
https://exame.abril.com.br/carreira/este-era-o-segredo-de-darwin-eoutros-genios-para-a-criatividade/
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3. EXERCÍCIO: PESSOAS E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
Escreva ideias conectadas as palavras chave do texto
Até 2020, 35% das habilidades
mais demandadas para a
maioria das ocupações deve
mudar.
Quarta Revolução Industrial:
era da robótica avançada,
automação no transporte,
inteligência artificial e
aprendizagem automática.
O foco do relatório está nos
aspectos que ainda nos fazem
superar os robôs.

Registre o que lhe chamou mais atenção

1. Resolução de problemas
complexos
2. Pensamento crítico
3. Criatividade
4. Gestão de pessoas
5. Coordenação
6. Inteligência Emocional
7. Capacidade de
julgamento e de tomada de
decisões
8. Orientação para servir
9. Negociação
10. Flexibilidade cognitiva

Elabore respostas a estas questões

Como vê as mudanças nas
áreas de finanças,
infraestrutura e
mobilidade?

Ferramenta técnica: balança de resultados
Arquivo via e-mail
Para saber mais
https://exame.abril.com.br/carreira/o-segredo-dos-hiperprodutivos-emais-simples-do-que-voce-imagina/
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4. EXERCÍCIO: PROPOSITOS E FELICIDADE – RH DE TRANSFORMAÇÃO
Escreva ideias conectadas as palavras chave do texto

Pessoas felizes
trabalham melhor, são
mais saudáveis,
produtivas, resilientes e
leais. Se antes a relação
entre empregado e
empregador se baseava
na troca de mão de obra
por remuneração, hoje
presenciamos um
resinificado da palavra
trabalho.

Registre o que lhe chamou mais atenção

“A empresa pode ter o
melhor ambiente do
mundo, mas contratar a
pessoa certa para a
vaga errada pode ser
fatal.

Elabore respostas à questão

O ‘core’ da área de
recursos humanos seja
iniciar o processo de
contratação
correta

de

para

forma
evitar

frustrações futuras de
ambos

os

lados”,

completa.

Ferramenta técnica: ações de retenção, um plano de ação com
foco na felicidade

Para saber mais
https://digital.consumidormoderno.com.br/idade-nao-e-documentoed245/
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5. EXERCÍCIO: PERGUNTAS ESTRATÉGICAS NA SELEÇÃO

Escreva ideias conectadas as palavras chave do texto

Todos nós agradecemos
pelo

fato

de

os

humanos

seres

fazerem

perguntas e

procurarem

por explicações. Mas essa
curiosidade

insaciável

é

um tanto incompreensível.

Registre o que lhe chamou mais atenção

O Círculo Dourado11: o
modelo que Simon Sinek.
O raciocínio simples,
porém, poderoso, é
simbolizado com 3
círculos: o primeiro é
maior e representa o “o
que”; o segundo é menor e
está dentro do primeiro,
representando o “como”; e
o terceiro é ainda menor e
está dentro do segundo,
representando o “porquê”.

Elabore respostas a estas questões

Como seu trabalho é
medido?
Quais os maiores
desafios você enfrenta?
Quais seus
diferenciais?
O que buscar a mais?

Ferramenta técnica: listas de perguntas as 4 perguntas do A
vaga é sua.

Para saber mais
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_
action?language=pt-br

11

https://rockcontent.com/blog/simon-sinek/
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