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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES GERAÇÕES NO MUNDO 4.0



TEMAS ABORDADOS

• Evolução da indústria 4.0 e os impactos na gestão corporativa 
• Novo Mindset e desafios da liderança 4.0
• Principais Competências na liderança e como liderar neste contexto? 
• A importância da comunicação e como cada estilo pode contribuir para melhoria nos 

relacionamentos proporcionando melhores resultado.  



Evolução e Impacto na gestão da cultura da empresa

Líder 1.0 – É o líder pós-revolução 

industrial ( mecanização)

Líder 2.0 – Mais exigido ( linhas de 
produção -> proteger os funcionários)

Líder 3.0 – Automação e processamento de 

dados)

O empresário em busca da oportunidade. 
Surgiram a internet, as novas tecnologias)

Maximizar os sistemas de produção, 
Conseguindo Mais e Melhor.

Preocupado com a qualidade e 
desempenho da organização e da oferta de 
produto.

Procurar novas oportunidades de negócio 
adaptadas com objetivo de tirar partido das 
tecnologias.



Líder 1.0 – É o líder pós-revolução 

industrial, 

Fábricas inteligentes
Inovação tecnológica em automação, controle e tecnologia da 
Informação) para aprimorar processos de manufatura.   

• Internet das coisas,
• Rápida automatização,
• Robôs cada vez mais participativos no processo
• Inteligência Artificial (IA).



1.º  Concentrar-se em sistemas ao invés de 
tecnologias.
Deve se focar nas mudanças de grande alcance para :
As empresas, 
A sociedade e 
A política,
em vez de na tecnologia em si.

2.º Capacitar-se para dominar a tecnologia.

3.º Maior colaboração na integração.
A colaboração entre os stakeholders deve 
desempenhar um papel central na forma como 
integramos as tecnologias transformadoras.

4.º Focar-se em valores fundamentais em vez de 
nos bugs.
Para que o investimento nas novas tecnologias seja 
justificável, estas devem significar um mundo melhor.

MINDSET



• Otimizar a comunicação transcultural e geracional, 
• Potenciar a cultura da empresa em colaboradores que 

trabalham à distância, 
• Fomentar o espírito de equipa e a confiança entre 

parceiros de negócio 
• E garantir uma comunicação eficiente e de qualidade entre 

todos os Stakeholders.

SIGNIFICADO
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COMPETÊNCIAS PARA LIDERANÇA 4.0

• Destreza Cultural

� Combinação de conhecimento de diferentes culturas, inteligência
emocional, e competências interpessoais para alcançar resultados no
contexto transcultural.

• Capacidade de mudança

� O entendimento profundo do negócio, capacidade de tomar decisões
complexas, capacidade para pensar o novo diferente e promover e
responder à mudança encontrando oportunidades em ambientes de
incerteza.

• Foco nas Pessoas

� Criar relações colaborativas, otimização de diferentes tipos de talento,
capacidade de influência e motivar para a inovação, criando espaço
para a experimentação e para o erro.

� Ter a capacidade de ler os outros e de se relacionar com os outros.

• Habilidades pessoais : Ser autêntico, aberto, flexível e adaptável.

“Um líder é alguém que sabe o que 
quer alcançar e consegue comunicá-lo.”

Margaret Thatcher



Quando quatro gerações se encontram o 
resultado é produtivo ou explosivo? 



Uma pesquisa com mais de 1.300 gestores, 
conclui que pelo menos cinco horas de 

trabalho por semana são tomadas em razão das 
diferenças de pensamento, que envolvem faixas 

etárias distintas. 
Esse tempo representa uma perda de 12% no 

faturamento dos negócios.

Fonte : VitalSmarts (consultoria norte americana) 

Empresas que não souberem 
como aproveitar a possibilidade 
de colaboração entre gerações 
distintas, correm o risco de se 

tornarem obsoletas.



Conhecer as características de cada geração é essencial para 
Ajustar a Atitude



50 a 64 anos  35 e 49 anos 21 a 34 anos 15 a 20 anos 

Produtivos, trabalhadores, lidam 
bem com tarefas em equipes e são 
essenciais para o desenvolvimento e 
a inspiração das demais gerações.
Fiéis às organizações, busca por 
status e crescimento 
Workaholics. 
O equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional, não consideram 
importante, 
Vivem pelo trabalho,
Aceitam mais às regras criadas
Dificuldade com tecnologias

Média 15 anos  
IDEALISTAS

CARACTERISTICAS

Buscam posição de liderança
Possuem mentalidade global, 
São multitarefa, colaborativo 
Elevada preocupação com o meio 
ambiente ,diversidade e causas 
sociais, 
Aceitam melhor a  autoridade 
obtida pelo respeito
Aceitam mais as diferenças 
Questionadores, ansiosos e 
imediatistas, fazem o que 
gostam,
Buscam identificação com os 
valores da empresa
Média 3 a 5 anos
CIVICOS 

Geradores de receita por mérito, 
flexíveis, resolvem  problemas
Têm menos dificuldade em interagir e 
desenvolver um respeito mútuo com sua 
geração anterior.
Apreciam o trabalho em equipe e possuem 
facilidade para liderança. 
Questionam hierarquia, 
Abertos a desafios profissionais, 
buscam resultados satisfatórios no 
ambiente de trabalho, 
Procuram aprender novas habilidades 
Equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional. Trabalham para viver.
Média 8- 10 anos 
REATIVOS 

Totalmente tecnológicos
Valorizam as ações sociais 
Estão sempre em busca de algo 
melhor
Entediam-se facilmente
Desenvolvimento precoce
Perda de valores 
Descrença na carreira e na 
educação formal 
Distração constante
Pobres em relações familiares e 
interpessoais 
Carentes emocionalmente

ADAPTÁVEIS (Silenciosos)



Desafiam mais a gestão e criam novas 
lógicas internas, 
São bons em fazer, poucos sabem 
comandar 
Estão ligados a sócio programas do 
que a organogramas. 

Buscam “people like me”

Reconhecem a autoridade por algo 
que fez ou faz. 

Buscam e checam as informações  
com freqüência, pois isso tem a ver 
com transparência e confiança.

Demandam feedback constantemente.
Não lêem emails

Não há grandes diferenças entre se comunicar com as 
gerações de Boomers e Geração X. 

Buscam informação quando e sempre que necessário.

Não compreendem o por que usar 
um email ao invés de um sistema de 
mensagens instantânea (Snapchat e 

Facebook Messenger),

Preferem falar olho no olho com o 
colega.

Estão na maior parte do tempo 
conectados às Redes Sociais

São bons em fazer,  

Para a geração X e-mail é o principal modelo.

COMUNICAÇÃO



COMO APROVEITAR E ADEQUAR OS PERFIS A EMPRESA





CONHECENDO OS PERFIS



(A)Estilo Leão

Disposição Básica: 

Ritmo acelerado e orientado para objetivo e tarefas;

Foca no “agora”, em vez do futuro distante. Assume riscos.

Odeia desperdiçar tempo e gosta de ir “direto ao ponto”.

É guiado a completar projeto com rapidez e eficiência. 

É persistente, eficiente e entedia-se com facilidade e rotina

Estilo de Comunicação:  são ótimos em iniciar a comunicação, mas não são bons 
ouvintes (comunicador de uma via); 

Atropela os que são mais lentos e tendem a ser bruscos.

Tomada de decisão: impulsivo, toma decisões rápidas com objetivo ou resultado 
final em mente, foca no resultado, precisa de muito poucos fatos para tomar 
decisão;  pode ser insensível ao sentimentos dos outros. 
Pode achar projetos mais importante que pessoas.

Pressionado ou em situação tensas: assume o comando e se torna autocrático.

Pragmático - Resultado



(B) Estilo Macaco

Disposição Básica: 

Ritmo rápido e orientado para pessoas, é um amante da diversão. 
Motivação: reconhecimento e aprovação dos outros;
Foca no futuro e tem tendência a apressar a próxima coisa excitante.

Gosta de ser o centro da atenção; Dramático e reativo.  

Estilo de Comunicação: entusiástico e estimulante, com frequência, de  uma 
via (fala mais que ouve), pode inspirar e motivar os outros; bom 
comunicador, dá mais sentido a emoção do que a lógica. 

Tomada de decisão: intuitivo e rápido faz muitas ligações corretas e muitas 
erradas. Não é atento ao detalhe.

Pressionado ou em situação tensa: o macaco ataca. Pode estar mais 
preocupado com a popularidade do que com os resultados tangíveis 
alcançados.

Expressivo - Dinamismo 



(C) Estilo Cachorro

Disposição básica: 

Rítimo lento e orientado para pessoas;
Bons relacionamentos e apreço dos outros;
Foca o presente e devota muito tempo a ajudar os outros; 
Joga para o time, tremendamente leal, fidedigno, põe as pessoas acima do 
projeto, 
Guarda ressentimento e teme a mudança.

Estilo de Comunicação: comunicador de duas vias, grande ouvinte, fornece 
resposta empática e evita confronto.

Tomada de decisão: toma decisões mais vagarosamente, quer saber opinião de 
todos com frequência, 
Indeciso.

Pressionado ou em situação tensa: cede a opinião e a idéias e desejo dos outros 
com frequência. É tolerante demais pois preocupa-se com bem estar.

Afável - Integração



(D)Estilo Esquilo

Disposição básica: 

Ritmo lento e orientado para tarefa; preciso, 
O desejo de estar certo e manter a qualidade;
Gosta de altos padrões; ordeiro, metódico

Estilo de comunicação: bom ouvinte, detalhista, em geral é diplomático;  
crítico com outros, perfeccionista e cuidadoso, duro demais consigo 
mesmo e crítico demais com os outros.

Tomada de decisão: Precisa de muitas informações antes de tomar 
alguma decisão; se não tiver detalhes não decide.

Pressionado ou em situação tensa: tenta evitar tensão ou situações 
tensas, pode ignorar prazos finais.

Analítico - Processos



com

Ritmo acelerado e orientado para 
objetivo e tarefas;
Focam no “agora”, em vez de futuro 
distante. 
Odeiam desperdiçar tempo e gostam de 
ir “direto ao ponto”;

Ritmo lento e orientado para pessoas;
Foca o presente e devota muito tempo 
a ajudar os outros; joga para o time
Toma decisões mais vagarosamente, 

Se o seu gestor é uma pessoa ocupada e focada em 

resultado, e você quer falar algo específico que não pode 

esperar mais tempo, solicite agendar um tempo com ele. 

Nem que avise por email ou skype dizendo que precisa falar 

sobre tal assunto. Assim  ele(ela) também encontrará uma 

forma de se planejar. 



com

Rítimo rápido e orientado para 
pessoas;
Gosta de reconhecimento e 
aprovação dos outros;
Foca no futuro, tem tendência a 
apressar a próxima coisa 
excitante;
Gosta de ser o centro da 
atenção 

Ritmo lento e orientado para tarefa;
O desejo de estar certo e manter a 
qualidade;
Tende a trabalhar devagar a fim de ter 
certeza de que está sendo preciso;
Bom ouvinte, detalhista, em geral é 
diplomático; crítico com outros, 
perfeccionista. 

Se o seu gestor tem predominância Analítica antes da 

reunião,  organize os tópicos de que deseja falar, faça uma 

lista para que nada fique de fora, levando em conta a ordem 

das prioridades que você quer atender.



EFEITO ONDULAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

o Defina para cada canal, um propósito,
o Admita que cada colaborador também é um canal,
o Dialogar faz toda a diferença 
o Promova a interatividade
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Atenção aos detalhes
É o que difere o nosso trabalho

• Respeitando às necessidades específicas de 
cada  indivíduo e área da empresa.  

• Por essa razão, oferecemos soluções sob 
medida de acordo da estratégia do negócio 
ou área para agregar valor a organização.



METODOLOGIA

Levantamento de dados

• Especificação e identificação de necessidades,
• Mapeamento da situação atual e intenção futura,

Desenvolvimento

• Diagnóstico de cenário, planos e metas
• Definição de modelo e processos a serem implementados 

(estratégico e operacional)
• Previsão de orçamento para aprovação

Implementação

• Implementação e monitoramento de cada fase,
• Comunicação transparente e acompanhamento do processo com 

ás áreas contratantes, através de indicadores de desempenho



APRENDIZADO E CRESCIMENTO  

Inovação coletiva, planejamento, 
visão sistêmica, Habilidades

PROCESSOS INTERNOS 

Solução de  problemas, Visão de 
processos e análise de resultados,  

plano de execução

FINANCEIRO

Estratégia, Análise e preparação para 
tomada de decisão, resultados 

sustentáveis 

CLIENTE

Atendimento, percepção externa, 
Sincronicidade de ações .

CONCEITO CONCEITO CONCEITO CONCEITO 

Trabalhamos com o conceito de células

Cada célula é formada por um conjunto de 

profissionais com competências em diversas áreas 

para promover o olhar em :



NOSSOS 
SERVIÇOS

•TREINAMENTO

•TEAM BUILDING

•TREINAMENTOS COMPORTAMENTAIS 

•LIDERANÇA, COMUNICAÇÃO, VENDAS

•COACHING INDIVIDUAL E EM EQUIPE

•CAPACITAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

•JOGOS CORPORATIVOS

•GAMEFICATION

DESENVOLVIMENTO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

PESQUISA DE CLIMA 

ANALISE DE PERFIL

CONSULTORIA 

GESTÃO DA CULTURA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

GESTÃO EM COMUNICAÇÃO INTERNA

COORDENAÇÃO DE EVENTOS



ALGUNS CLIENTES



ALGUNS PARCEIROS



Atendemos todo Brasil

Email : atendimento@kmcoaching.com.br

KM Desenvolvendo Performance para 
Aumento de Resultados 

www.kmcoaching.com.br


