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Trabalhar mais para trabalhar mais rápido.

CONCEPÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO.



O MUNDO DO TRABALHO ESTÁ MUDANDO.

Trabalhar por mais tempo NÃO faz a diferença.
O que faz a diferença, é trabalhar MELHOR de maneira mais INTELIGENTE.





LOOP JORNADA DO COLABORADOR



MIND SET

TECNOLOGIAS

ENGAJAMENTO

Três principais desafios:



QUATRO TIPOS DE MINDSET:

1. MINDSET FIXO = vai morrer com a inteligência que nasceu, vulgo pessimista ou 
acomodado.

2. MINDSET COOL = ligado nas tendências, inteligência esponja e cheio de iniciativas 
(às vezes sem “acabativas”), vulgo incompetente motivado.

3. MINDSET EM CRESCIMENTO = sua inteligência melhora constantemente e 
entendem que o sucesso é consequência do seu esforço.

4. MINDSET ÁGIL = ajusta as velas, sempre buscando meios de adaptar-se aos novos 
ares.

Inspirada no livro Mindset: A nova psicologia do sucesso  = Carol Dweck

Esteja ciente, ... as pessoas pensam diferente!



USUÁRIOS DE TECNOLOGIAS:

• Usuários de tecnologias = pessoas que estão 
abertas, aptas e acostumadas a utilizar tecnologias 
para gerenciar sua demandas de trabalho e a vida 
pessoal.

• Amebausuários ou protousuários = aqueles que são 
avessos ao uso de tecnologias.

• Autistas sociais = vivem num mundo paralelo, 
dentro do celular. 

Esteja ciente, ... as pessoas agem diferente!



CONTEXTO DO ENGAJAMENTO NO TRABALHO

(Gallup, 2017)

MUNDO AMÉRICA LATINA CANADÁ BRASIL

15% 27% 31% 29%

Esteja ciente, ... as pessoas se comprometem de 
forma diferente!



NESTE CENÁRIO, precisamos:

• Ter lideranças humanizadas.

• Respeitar as características individuais.

• Preservar o estilo de vida de cada um.

• Usar a simplicidade.



PARECE FÁCIL? Mude a mentalidade de alguém!?

• Usar simplicidade – eliminar tudo que é excesso e desperdício.

• Adotar ações ágeis – eliminar a correria.

• Aproveitar mais o tempo – eliminar fugas.

• Desacelerar para conectar as pessoas por meio de um propósito.

E aí, tudo bem?
₋ Nossa, tá difícil!
₋ Naquela correria de sempre!
₋ Nem vem! Não tenho tempo!
₋ Twitta aí! Tô correndo hoje!



Scrum

• Tudo se alinha.

• Posicionamento cuidadoso.

• Unidade de propósito.

• Clareza de objetivo.



Solução através do Scrum:

• A produção vai fluir de maneira calma e rápida por todo 
processo.

• Os obstáculos serão removidos para que o fluxo aconteça.

• Os desperdícios serão eliminados.



SCRUM

• Dificuldade de manutenção pela falta de 
documentação.

• Efetividade da programação.
• Dificuldade de se ter o cliente no local.
• Dificuldade de estabelecer contrato com 

escopo variável.
• Requer colaboração e confiança entre 

equipe e cliente.
• Resistência às reuniões diárias

DARK SIDE



Como tornamos o modelo de gestão ágil, das 
pessoas até o produto final?



RECRUTAMENTO



TREINAMENTO



ORDEM DE PRIORIDADE

ORDEM DE PREVISÃO DE OFERTA
PROGRAMAÇÃO 
DA PRODUÇÃO

FILTRO DO SPONSOR CLIENTE 1:

Reunião de Brieffing
Produção dos protótipos 
para avaliação ágil.

Entregas parciais e final

Reuniões semanais de follow-up com o cliente

Rb Learning

Cliente

Reunião com o time RB
PROCESSOS DE TRABALHO



Reunião de Brieffing
Produção dos protótipos 
para avaliação ágil.

Entregas parciais e final

Reunião com o time RB
PROCESSOS DE TRABALHO

PROGRAMAÇÃO 
DA PRODUÇÃO

Reuniões semanais de follow-up com o cliente

Rb Learning

Cliente



SCRUM KANBAN GAMIFICATION



KANBAN

• Múltiplos foco

• Entregas constantes

• Mais evolutivo

“O Scrum pode exigir que a sua organização mude radicalmente. Por exemplo, um dos requisitos do 
time de desenvolvimento no Scrum é que ele seja pequeno, multidisciplinar e auto organizado. 

Dependendo da sua estrutura organizacional, essa mudança pode exigir uma grande reengenharia. 
Já o método Kanban é bem enfático na melhoria incremental e diz:

comece onde você está.



TRELLO



SLACK



Chatbot





Mais colaboração menos hierarquia
Mais transparência menos sigilo

Mais criatividade menos prescrição
Mais inspiração e engajamento menos gestão e retenção

Mais motivação intrínseca menos recompensas extrínsecas
Mais empreendimento na carreira menos obrigação

Manifesto ágil da Rb



Obrigada!

eleniserocha@rblearning.com.br

51 999798590
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