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❖ “A única forma de avançar é encontrar erros na sabedoria convencional.”

❖ “Quando você inovar, você deve estar preparado para as pessoas que irão 
dizer que você é louco”.

Larry Ellison, CEO da Oracle

❖ “O maior risco é não assumir qualquer risco.”

        Mark Zuckerberg, CEO do Facebook

“



ENSINAMENTOS

✔ Agir sob pressão; decisões tendo de ser tomadas quase que imediatamente; 

✔ Coragem para assumir riscos; dar más notícias para a alta gestão e liderados;

✔ Multiplicidade de atuações e versatilidade na condução das demandas;

✔ Capacidade de adaptação;

✔ Transparência quase absoluta com o colaborador;



ENSINAMENTOS

✔ Sentimento de pertencimento / engajamento de “dono”;

✔ Aumento nunca antes visto de “confiança”: realmente acreditar no 
colaborador – Motivação!

✔ Cultura organizacional não deve ser entendida como imutável,                       
mas sim renovável.

✔ A comunicação é cada vez mais essencial;

✔ É realmente possível fazer mais com menos;

✔ Inteligência emocional e empatia passam a ser pré-requisito;



ENSINAMENTOS
✔ Governança corporativa e processos não são vilões, mas heróis;

✔ Os gestores não são obrigados a saber tudo; e nem os demais colaboradores;

✔ As pessoas são realmente capazes de fazer coisas que não sabiam que eram 
até fazer;

✔ A distância não destrói um time, mas a falta de entrosamento sim;



ENSINAMENTOS
✔ Em 2012, 1,6 milhões trabalhavam remotamente. (Fonte: IBGE, 2012);

✔ Em 2018, 3,8 milhões trabalhavam remotamente. (Fonte: IBGE, 2018);

✔ 98% das pessoas gostaria de trabalhar em home office ao menos uma vez na 
vida. (Fonte: Buffer, 2020);

✔ A possibilidade de trabalho remoto afeta diretamente o nível de felicidade e 
satisfação de um profissional. (Fonte: Owl Labs, 19);

✔ Desde o início da pandemia, as estatísticas home office mostram que 78% dos 
brasileiros se sentem mais produtivos trabalhando remotamente.                 
(Fonte: Pulses, 2020);



ENSINAMENTOS

✔ 1 em cada 5 profissionais brasileiros listaram as distrações causadas pela 
presença família como o maior desafio do home office. (Fonte: Robert Half, 2021);

✔ O modelo de trabalho home office se tornou o padrão para ao menos 43% das 
empresas brasileiras. (Fonte: Consultoria BTA, 2020);

✔ 80% dos gestores gostam da nova maneira de trabalhar. (Fonte: ISE Business School, 
2020);

✔ 65% das empresas adotantes do home office são de controle familiar e capital 
nacional e 35% são multinacionais. (Fonte: ISE Business School, 2020);



ENSINAMENTOS

✔ A competência “resiliência” foi apontada por 82% dos entrevistados como a 
habilidade mais desenvolvida pelos colaboradores, e 81% apontaram a 
“flexibilidade” como a segunda mais desenvolvida. (Fonte: ISE Business School, 2020);

✔ 60% dos entrevistados declararam que sua produtividade e a eficiência 
aumentaram com o home office. (Fonte: ISE Business School, 2020);

✔ A tendência é a de que o home office cresça no Brasil 30% após a pandemia. 
(Fonte: FGV, 2020)



Novas Alternativas
✔ Transformação: incentivar, incentivar e incentivar;

✔ Flexibilização e resiliência: habilidades que deverão ser medidas e 
aprimoradas;

✔ Plataformas de trabalho e engajamento;

✔ Profissionais multifuncionais – soft skills;

✔ Trabalhabilidade – Protagonismo de carreira e feedback;

✔ Comunicação e saúde (mental + físico) – foco em novos alicerces;  



Novas Alternativas

✔ Investimento em tecnologia, com o desenvolvimento de KPIs específicos;

✔ Aprimoramento das avaliações de desempenho;

✔ Desenvolvimento de mecanismos de interação presencial que vão além 
do trabalho, com foco no relacionamento pessoal;

✔ Automação de processos;

✔ Recrutamento e seleção adaptável e foco no Employer Branding;

✔ Seriedade absoluta com a gestão do tempo.



Muito obrigado!
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