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O que é...

Produtividade?



Termo surge 
com o Quesnay 

(Economista Francês)

1766

Littre (Economista
Francês) fala em “Capacidade 

de Produzir”

1883

Henry Ford trás novos 
métodos e processos

1910

Comunidade Econômica 
Europeia define Produtividade 

como Saídas (outpus) sobre 
Entradas (inputs)

1950

Evolução do conceito



Ser produtivo é...

1. Realizar o máximo com o mínimo de recursos

2. Fazer mais com o mesmo

3. Fazer o mesmo com menos

Produtividade



Muitas empresas ainda estão presas em uma 
economia obcecada em eficiência

Produtividade não significa apenas fazer mais 
barato ou mais rápido

Obsessão por produtividade não pode destruir 
valor!

Produtividade significa fazer melhor!
Gerar mais valor.



Valor tem a ver com a

Experiência



Valor requer alto nível de

Qualidade



Valor requer alta performance da

Equipe



Se as pessoas são importantes....

Então, precisamos ter pessoas engajadas!!!



Consequências
da falta de 

engajamento



Falta de engajamento custa!

Absenteísmo Acidentes Erros

37% 49% 60%



Em empresas com 

menor engajamento

Produtividade Lucratividade

Valor das
Ações

Crescimento 
profissional

18% 16%

65%37%



Precisamos de
Produtividade e também 

de uma Cultura que a 
sustente



O que é...

Cultura
Organizacional?



Saúde Mental

Pandemia

Relações de Trabalho

Métodos de Gestão Ágil

LGPD

Pressupostos Básicos / Crenças
(dados como certo)

Resultados
(funcionam bem o 

bastante)

Invenção, 
Descoberta, 

Desenvolvimento

Problemas:
o Adaptação Externa
o Integração interna

Ensinar a novos 
membros

Forma correta 
de perceber, 

pensar e sentir

Valores

Comportamentos
/ Reações

Ações / Práticas para 
mudança & inovação

Nível dos Artefatos Visíveis

Nível dos Valores

Nível dos Pressupostos Básicos

Resultados
(não funcionam bem 

o bastante ou 
precisam ser 
diferentes)

Normas

Resultados para 
Stakeholders / 

Ecossistema /  Sociedade

Cultura & 
Liderança

Estratégia & Execução

Mercado 
/ Clientes

Propósito

Hard

Soft

Ambiente 
Externo

Experiências

Recursos (R)

(P)

(V)

Teoria E

Teoria O

Estruturas 
& Sistemas

Cultura 
Organizacional

Gestão

Liderança

Aprendizagem & 
Crescimento

Retorno ($)

Processos

Iceberg da Mudança e Inovação
Principais dimensões e variáveis do 
comportamento organizacional para o 
gerenciamento de mudança e inovação

Competências

Fonte: adaptado de GEROLAMO, 2019

Valores

Crenças

Mindset
Indivíduo

Capabilidades



Ser produtivo é...
1. Realizar o máximo com o mínimo de recursos
2. Fazer mais com o mesmo
3. Fazer o mesmo com menos
4. também FAZER MELHOR, gerar MAIS VALOR

Cultura da Produtividade

Só se...
1. Tivermos pessoas engajadas
2. Atingirmos os objetivos do negócio
3. Caminharmos em direção à visão da organização
4. Fizermos as pessoas crescerem

(aprendizado e comportamento)



Uma Cultura de 
Produtividade

Pode ser também uma 
Cultura Positiva



Cultura Positiva

1. Carinho, interesse, e responsabilidade com a 
equipe;

2. Suporte aos colegas (bondade e compaixão);

3. Evitar culpar as pessoas e compreender as falhas;

4. Inspirar um ao outro no trabalho;

5. Enfatizar o significado do trabalho;

6. Tratar os demais com respeito, gratidão, confiança 
e integridade.



Emma Seppala e Kim Cameron
Proof That Positive Work Cultures Are More Productive
Harvard Business Review, Dec. 1st 2015

“Um clima de trabalho positivo também leva a uma cultura de trabalho 
positiva que aumenta o comprometimento, o engajamento e o 
desempenho. Funcionários mais felizes contribuem não apenas para 
um local de trabalho mais agradável, mas também para um melhor 
nível de serviço ao cliente / `paciente`. Como consequência, uma 
cultura positiva e de cuidado no trabalho não apenas melhora o bem-
estar e a produtividade do funcionário, mas também melhora os 
resultados de saúde e satisfação do cliente.”



A Mudança que 
precisamos nas 

organizações e nos 
indivíduos



Mudanças de Mindset
para a Transformação 

Organizacional



De Para

Lucro Propósito

Hierarquia Redes

Controle
Autonomia, Empowerment, 

Accountabiity

Competição Plataformas colaborativas

Planejamento Experimentação

Privacidade Transparência

Medo Confiança

Fonte: Andrew Chakhoyan, Is the era of management over?, World Economic Forum, 07 Dec 2017
Disponível em: https://www.weforum.org/agenda/2017/12/is-management-era-over/

Mudanças de Mindset para a Transformação Organizacional

https://www.weforum.org/agenda/2017/12/is-management-era-over/


Mudanças de Mindset
para a Transformação 

Pessoal



Fonte: Robert E. Quinn (2005). Moments of greatness - fundamental state of leadership, HBR, Jul-Aug, 2005.

Mudanças de Mindset para a Transformação Pessoal

De Para

Situado na zona de conforto Foco em Resultados

Preocupado com o que os outros 
esperam de mim

Orientado a Valores Internos

Foco no próprio ego Bem comum

Interesses próprios Atento aos sinais externos



Onde precisamos focar para 
melhorar a cultura da nossa 

organização para o novo contexto?



Criar um Senso
de Propósito

Nutrir Diálogos 
Autênticos

Visualizar 
Possibilidades

Abraçar o
Bem Comum

Confiar no
Processo Emergente



“In a time of drastic change it is the 
learners who inherit the future. The 

learned usually find themselves 
equipped to live in a world that no 

longer exists.”

“Em uma época de 
mudanças drásticas, são os 

que têm capacidade de 
aprender que herdam o 

futuro. Quanto aos que já 
aprenderam, estes 

descobrem-se equipados 
para viver em um mundo 

que não existe mais.”

Eric Hoffer (July 15, 1902 – May 21, 1983)
was an American moral and social philosopher
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