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Prefácio 
No lugar certo!

Estar no lugar certo: eis uma preocupação muito impor-
tante na vida de todas as pessoas. Todos gostaríamos de estar 
no lugar certo, no lugar onde melhor nos sentimos, no lugar 
que proporcione realização. Estar no lugar certo é um desejo 
forte em diversas direções: nos relacionamentos, no espaço de 
moradia, na profissão etc.

Uma das situações onde a pergunta pelo “estar no lugar 
certo” torna-se crucial é, sem dúvida, o local de trabalho. Ali 
ambos os lados – colaborador e empregador – desejam estar 
e que se esteja no lugar certo. O colaborador deseja estar no 
lugar certo em muitos aspectos: lugar onde possa colocar em 
prática seus conhecimentos e habilidades, lugar certo como 
profissão, lugar certo como membro de uma equipe, lugar cer-
to como espaço de realização pessoal e profissional, lugar certo 
onde possa se perceber como colaborador importante para as 
conquistas, e por aí vai.

Por parte do empregador, ter um colaborador no lugar 
certo é garantia de tarefas bem-feitas, com poucos atritos, 
com boa convivência no ambiente de trabalho, com maior 
produtividade e satisfação. Enfim, ter o sentimento de “estar 
no lugar certo” num ambiente de trabalho é certamente uma 
aspiração muito grande por parte de todos os envolvidos. E se 
invertermos a afirmação, fica-nos mais claro ainda a impor-
tância dessa aspiração: basta imaginar – por parte de empre-
gador ou do colaborador – o quão terrível é a certeza de se 
estar no lugar errado!
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Estar no lugar certo não diz respeito apenas a ser eficiente e 
bem-sucedido. Estar no lugar certo diz respeito acima de tudo a 
viver de forma humana, da forma mais adequada possível à nossa 
espécie. Isto diz respeito, pois, à possibilidade de humanizar-se.

Esta arte – humanizar-se – não é, entretanto, uma tarefa 
tão fácil de ser alcançada. No ambiente de trabalho isto irá 
requerer por parte do colaborador no mais das vezes um bom 
tempo de aprendizado, de adaptação, de convivência; por par-
te da empresa, uma boa capacidade de acolhimento, de sensi-
bilidade e abertura.

A preocupação por ter as pessoas certas no lugar certo é 
uma realidade importante por parte de quem oferece postos 
de trabalho. Como fazer, entretanto, as coisas convergirem? 
Isto pode acontecer espontaneamente, mas essa não é a via de 
regra. Além disso, o processo que leva ao “estar no lugar certo” 
pode precisar de muitos instrumentos de ajuda.

Esta obra se entende nesta função: ser um instrumento que 
colabore para que no mundo do trabalho se consigam meca-
nismos que ajudem a escolher as pessoas certas para os luga-
res certos, mecanismos que facilitem a integração de pessoas 
em seus locais de trabalho, mecanismos impulsionadores de 
humanização.

Neste livro, as propostas de atividades feitas por Ananisa 
Silva de Souza, especialista em recursos humanos com vasta 
experiência prática, podem ser chamadas de dinâmicas. E é 
importante que assim sejam entendidas, exatamente como diz 
a origem da palavra: força, movimento. Elas serão bem utiliza-
das se conseguirem despertar as forças presentes nas pessoas, 
levando-as ao movimento de encontrar seu lugar certo, seu lu-
gar humanizado.

Petrópolis, outubro de 2019. 

Volney J. Berkenbrock
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#humanize

De acordo com o dicionário, humanize vem do verbo hu-
manizar. E humanizar é “atribuir caráter humano a, tornar-se 
benéfico” etc.

Parece redundante falar de recursos humanos humaniza-
dos, mas estamos vivenciando a quarta revolução industrial, 
era de processos digitais combinados a máquinas, era de robôs 
e uma transformação radical.

Com isso, estamos experimentando uma grande transfor-
mação no mercado de trabalho, na forma como hoje trabalha-
mos e nos relacionamos.

A inovação e os avanços tecnológicos vêm como facili-
tadores, proporcionando às pessoas mais tempo para focar 
em atividades que exigem pensamento crítico, criatividade e 
experiência.

Hoje, com a economia colaborativa, temos uma nova for-
ma de trabalhar mais flexível, disruptiva e ágil. O profissional 
“acomodado” não tem mais espaço. É preciso desenvolver no-
vas habilidades e entender que muitas profissões estão obsole-
tas e novas estão surgindo.

Estamos falando em agilidade, desenvolvimento de novas 
competências, experiências reais e processos mais humanizados.

Faz-se necessário adaptar a cultura das organizações para 
esse novo modelo a fim de que possamos enxergar ainda mais 
as pessoas na sua totalidade.

As atividades lúdicas, como as dinâmicas, nos proporcio-
nam esse enxergar de competências muitas vezes escondidas.
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A humanização nas relações de trabalho vem nos propor 
alinhamento de valores, transparência e espírito colaborativo.

Este livro sugere atividades para o desenvolvimento desses 
conceitos.

Aproveitem!!!
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Quiz das competências

• Indicação: Gestão por competências.

• Resultado esperado: Divulgar e criar um ambiente propí-
cio para que o tema das competências seja debatido de forma 
saudável. Através do jogo, a memorização do tema acontecerá 
de forma indireta, gerando menos resistências por parte dos 
colaboradores.

• Desenvolvimento: Após a implantação do modelo de gestão 
por competência, é necessário fazer uma divulgação das com-
petências requeridas pela empresa para que os colaboradores 
tenham ciência das mesmas. É muito importante que as compe-
tências e suas respectivas definições sejam amplamente divulga-
das. É indicado que se faça a divulgação semanal de cada compe-
tência e se aplique um quiz para que todos fixem os conceitos.

• Tempo de realização: Indeterminado.

• Material: Formulário do quiz e um brinde simbólico.

• Local: Pode ser realizado em qualquer local da empresa.

• Sugestão de competências: Iniciativa, conhecer a si mesmo, 
coragem, proatividade, desenvolver pessoas, disposição para 
servir, criatividade, cooperação, flexibilidade etc.

Obs.: A cada quiz respondido corretamente, o colaborador vai 
acumulando pontos para trocar por prêmios/brindes no final 
da campanha.



85

QUIZ DA COMPETÊNCIA

DISPOSIÇÃO EM SERVIR
EMBARALHADA

Ordene as letras e forme palavras:

ONMTOEHIECNC

RADUAJ

TASIQUNCO

AANCNFCOI

DAILQDEUA

CIENOMTONALRAE

OEFSRÇO

ENGCÓOI

RIALPMA

ERRIVS

ETNICEL

DIDEACESESN

USACB

Nome:                                                                                                          

Matrícula:                                                                                                 

Data:                                                                                                          

Solução na p. 93.
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QUIZ DA COMPETÊNCIA

INICIATIVA
ACRÓSTICO

-

Nome:                                                                                                          

Matrícula:                                                                                                 

Data:                                                                                                          

Solução na p. 94.
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QUIZ DA COMPETÊNCIA

LIDERAR PESSOAS
CRUZABOX

-
vras cruzadas com os vocábulos desta relação

Comportamento / Impacto / Direção / Liderança / 
 

Recursos / Criar / Acreditar / Indivíduo / Equipe / Unir / 
Desempenho / Respeito / Agir

Nome:                                                                                                          

Matrícula:                                                                                                 

Data:                                                                                                          

Solução na p. 94.
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Qual o seu problema?

• Indicação: Melhoria da perfor-
mance e comprometimento.

• Resultado esperado: Criar solu-
ções disruptivas para os problemas 
do dia a dia.

• Desenvolvimento: Em grupo de 
pessoas do mesmo setor ou área 
da empresa, separe-as em times menores para a realização da 
atividade. O coordenador deve ter ciência do problema a ser 
tratado na atividade e propô-lo para os pequenos times. Cada 
time terá a missão de propor soluções criativas para as situa-
ções relatadas. Essas propostas devem ser embasadas em fatos 
reais. Cada time terá no máximo 5 componentes. Após o tem-
po de discussão, cada proposta deve ser apresentada por um 
integrante para os outros participantes. Eles podem concordar 
ou discordar e devem justificar a sua opinião. Com certeza, 
não atingirão consenso em tudo, mas o objetivo principal é o 
alinhamento das ações.

• Tempo de realização: 20min para reunião dos pequenos ti-
mes e até 2h para a atividade completa.

• Material: Canetas, blocos de rascunho, mesas e cadeiras.

• Local: Sala ampla.

• Sugestões de situações-problema:

- Quais produtos da empresa devem ser ofertados com 
preços promocionais em determinada campanha?

- Qual o horário mais adequado para o atendimento aos 
clientes?

- Quais produtos precisam de readequação para atender às 
necessidades atuais dos clientes?



89

Varal do autoconhecimento

• Indicação: Construção de 
relacionamentos.

• Resultado esperado: Melho-
ria do relacionamento inter-

pessoal com consequente melhoria da performance individual.

• Desenvolvimento: Esta dinâmica é ideal para que os parti-
cipantes conheçam as preferências dos colegas. É interessante 
que essa dinâmica seja aplicada com pessoas que trabalham 
juntas. O coordenador prepara de forma antecipada desenhos 
de peças de roupa para que seja preenchido pelos participantes.

Nesse formulário deve conter nome, preferências pessoais 
(cor, comida etc.), data de aniversário, pontos a melhorar etc. 
Depois que todos fizerem o preenchimento, o coordenador 
deve sugerir que as peças sejam penduradas no varal e que 
uma análise seja feita sobre cada uma. Trata-se de uma ótima 
atividade para promover uma reflexão sobre relacionamento 
interpessoal e ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. A 
reflexão deve ser sobre tolerância, respeito às diferenças, em-
patia etc. Ao escrever, o próprio colaborador também fará uma 
autorreflexão sobre si mesmo, o que também é benéfico para 
o desenvolvimento da equipe. É importante ressaltar que um 
ambiente harmonioso é saudável para a produtividade da equi-
pe e a melhora da performance pessoal. Esta atividade faz uma 
alusão à expressão “roupa suja se lava em casa”. Deve-se desta-
car que o bom convívio é responsabilidade de todos.

• Tempo de realização: 30min para o preenchimento e mais 
30min para as análises.

• Material: Formulários e canetas.

• Local: Sala ampla com mesas e cadeiras.
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Minha melhor versão

• Indicação: Desenvolvimento do au- 
tocuidado (self-care).

• Resultado esperado: Melhoria da 
performance.

• Desenvolvimento: A empresa pro-
porciona um dia de autocuidado para 
os colaboradores. Nesse dia, além das 
atividades, é importante promover 

uma roda de conversas. E estimular uma autorreflexão sobre 
atividades que proporcionam prazer, realização, relaxamento 
etc. Quando o colaborador está fazendo algo que lhe dá prazer, 
deve-se manter o mais conectado possível com a vivência. Para 
que o autocuidado realmente atinja seu objetivo principal, não 
pode estar relacionado a uma rotina rígida. Os momentos de 
autocuidado devem ser descontraídos, relaxantes e prazerosos. 
É importante fazer algo de que realmente se goste, pois a ati-
vidade deve-lhe fazer sentir a melhor versão de si mesmo. O 
coordenador deve ser um facilitador nessa reflexão. A empresa 
pode propor algumas atividades iniciais e depois ir adequan-
do-as aos participantes. As atividades devem ter também uma 
correlação com temas que a empresa queira desenvolver com 
os colaboradores etc. Autocuidado significa ter alimentação, 
descanso e fazer exercícios adequados para sua faixa etária e 
condição física. E também não cometer excessos. Cuidar da 
saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física.

• Tempo de realização: De um dia a uma semana.

• Material: De acordo com cada atividade.

• Local: Sala ampla.
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Obs.: Sugestão de atividades: massagens relaxantes, aula de 
dança, sessão de beleza (cabeleireiro, barbeiro, manicure, lim-
peza de pele etc.), aula de culinária, de organização etc. Estas 
atividades podem estar associadas à Sipat.

Aquilo que escuto eu esqueço, 
Aquilo que vejo eu lembro, 
Aquilo que faço eu aprendo.

Confúcio
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Soluções

P. 36 – Questões para análise da manchete

H | H | H | AV | AV | SE | H | SE | SE | H

P. 85 – Quiz da competência - Disposição em servir
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P. 86 – Quiz da competência - Iniciativa

P. 87 – Quiz da competência - Liderar pessoas
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