


Para desenvolver Pessoas em que acredito



Para Refletir – Faça o movimento
Sobre Propósito e Feedback



As SEIS práticas
que tornam um 
profissional de 
Desenvolvimento 
de Pessoas 
ESSENCIAL

PROPÓSITO 

PAIXÃO 
CORAÇÃO

DISCIPLINA

FEEDBACK

COMUNICAÇÃO

SORTE



PROPÓSITO 

PAIXÃO 
CORAÇÃO

DISCIPLINA

FEEDBACK

COMUNICAÇÃO

SORTE SAIBA EXATAMENTE 
QUAL O PROPÓSITO
DAQUILO QUE VOCÊ 

FAZ.  



Reflexão: Entendendo o impacto do Propósito

• Você está com um bilhete
da Lotofácil. 

• Imagine: Ele será um 
bilhete premiado.

• Profissionalmente, depois
de você realizar seus
sonhos de consumo, você
continuaria a fazer o que 
faz hoje?  

R$11.700.000,00



Para refletir

..\..\Documents\Videos\VIDEOS NOVOS\Hugo Cabret Prop�sito.wmv.mp4


PROPÓSITO

VAMOS PENSAR (notas de 1 a 5):
1. Que nota você daria para o quanto 

você AMA o que faz? 
2. Que nota você daria para o quão 

bem você faz o que AMA fazer? 
3. Que nota você daria para a 

qualidade do que lhe pagam para 
fazer?   

4. Que nota você daria a sua 
percepção sobre a importância 
daquilo que você faz na empresa?

Nota ideal: Acima de 16 



Os testes de Stanley Milgram (anos 60)
A obediência humana

Profissionais de alta

performance não seguem

ordens, seguem PROPÓSITO



Aos 16 anos
LER PETER DRUCKER E FAZER 

UM TEXTO COM OS PRINCIPAIS 

PENSAMENTOS
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Coração e Paixão são irmãs
olhem bem a força desta imagem

• Porque somos tão passionais quando falamos do nosso
time do coração? 

• E quanto ao que fazemos? 



4 Vantagens de ter PAIXÃO pelo que faz

VITALIDADE

E ENERGIA

FELICIDADE E 

BOM HUMOR

RESILIÊNCIA

PERSISTÊNCIA



Pesquisa

Quem tem verdadeira PAIXÃO por desenvolver pessoas?

Quem atualmente trabalha com o que tem PAIXÃO? 
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Sonhos e Disciplina
Não TENTE, FAÇA. 

SERÁ QUE VOCÊ CONSEGUE? 



FEEDBACK
PROPÓSITO 

PAIXÃO 
CORAÇÃO

DISCIPLINA

FEEDBACK

COMUNICAÇÃO

SORTE

QE

Ao receber feedbacks, 
somos mais racionais ou 
emocionais? 
E ao dar feedbacks 
devemos ser mais 
racionais ou emocionais? 



Nossa dominância cerebral influencia 
nossos comportamentos e como 

dizemos e processamos as informações



11/09/2017 NOME DO PROFESSOR

FUNÇÕES
CEREBRAIS

ESQUERDAS

FUNÇÕES
CEREBRAIS
DIREITAS

LÓGICO

FORMAL

ANALÍTICO

RAZÃO

SEQÜÊNCIA

FATOS

RACIONAL

CONCEITUAL

INFORMAL

INTUITIVO

PERCEPÇÃO

POSSIBILIDADES

ESPECULAÇÕES

EMOCIONAL



11/09/2017

FUNÇÕES
CEREBRAIS

ESQUERDAS

FUNÇÕES
CEREBRAIS
DIREITAS

ANALÍTICO

Analisa, quantifica.

É lógico, crítico, realista.

Gosta de números.

Entende de dinheiro.

Sabe como as coisas

funcionam.

CONTROLADOR

Adota ação preventiva.

Estabelece procedimentos

Faz as coisas.

Confiável, organiza.

É pontual, esmerado.

Planeja.

EXPERIMENTAL

Conjectura, imagina.

Especula, arrisca-se.

É impetuoso, quebra 

regras.

Gosta de surpresas.

É curioso, brinca.

RELACIONAL

Fala bastante.

Sente, gosta de ensinar.

Toca as pessoas.

É sensível com os outros.

É expressivo, emocional,

suportivo.



11/09/2017

FUNÇÕES
CEREBRAIS

ESQUERDAS

FUNÇÕES
CEREBRAIS
DIREITAS

SUPERIOR ESQUERDO

ANALÍTICO

ENGENHEIROS

MATEMÁTICOS

ECONOMISTAS

CONTROLADOR

CONTADORES

AUDITORES

FISCAIS

DEPTO PESSOAL

SUPERIOR DIREITO

EXPERIMENTAL

MÚSICOS

ARTISTAS

MARKETING

FILÓSOFOS

RELACIONAL

RECURSOS HUMANOS

SERVIÇO SOCIAL

PSICÓLOGOS

ADVOGADOS

VENDEDORES
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Resultados da mudança
Melhorou o atendimento

O tempo de permanência diminuiu
O fluxo de pessoas aumentou

O ticket médio aumentou
O faturamento aumentou

Os clientes saindo mais felizes

QE colocado em prática em nome do RESULTADO



A lógica da comunicação para o Desenvolvimento de 
Pessoas e feedbacks

DESAFIO

Quantas caixas você vê

O que vai ser dito e como
será dito precisa ser CLARO 
e todos precisam entender. 



Qual a relação que podemos 
fazer entre: 

• Uso do celular e feedbacks?
• Imagine a situação: Você quer dar agora um feedback 

super importante para alguém. Ela está em um bairro 
diferente do seu. O feedback precisa ser dado hoje. O 
que você faria?

• A) Ligava imediatamente para ela e dava o feedback

• B) Faria uma vídeo conferência para dar o feedback

• C) Mandaria um email com o feedback

• D) Ligaria e marcaria uma conversa pessoalmente, ainda que 
isto significasse cancelar algum compromisso seu. 



Se gosta mesmo de desenvolver Pessoas, cuidado com 
a Rotina. 

Respeite a diversidade e coloque sua cabeça para 
funcionar
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Sorte

“Eu acredito demais na sorte. E tenho constatado que, 
quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho.” 

Thomas Jefferson



Junto tudo isto e teremos
resultados incríveis na
formação de profissionais
de RH melhores e mais
completos
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Vamos testar?
DESAFIO



Feedback e Desenvolvimento de pessoas



Serão 10 equipes

Objetivo de produzir aviões Papel em larga escala

Sprints e replanejamento de 3 minutos (atenção ao tempo)

Conceitos básicos de linha de produção:
O avião começa a ser produzido em uma ponta e termina em outra, ou seja, 

um mesmo componente não pode fazer mais de uma etapa do avião.
A equipe que decide como será a engenharia de produção
Não pode haver estocagem de matéria-prima

O produto precisa cumprir o escopo

Caso termine o tempo e o avião não tenha sido finalizado, a equipe
perde este avião e outro novo já produzido.

Ao final de cada etapa será hora de dar FEEDBACKS uns aos outros e 
ajustar o time para fazer melhor



Escopo do projeto

ESCOPO DO AVIÃO: 
Deve possuir 12 janelas

Deve possuir uma cabine de comando

Deve possuir o símbolo da empresa nas asas e na calda do avião 

Tempo para produção = 3 minutos



O protótipo



RH NETWORK



• Próximas datas 
da Formação 
em Salvador: 

• 11 e 18 de 
novembro



www.prospectabr.com.br
lider@prospectabr.com.br

Prospectabr

Prospecta_treinamentos


