




 

 

 

 

 

 

 

 

Professora  de 

Liderança e 

Gerenciamento 

na Harvard 

Business School.  

 

 

1999... Erros 

médicos... 



 

 Aprendizagem  

 

 Conexão 

 

 Engajamento 

 

 Agilidade 

 

 Inovação 





 2012 A 2015 -  Projeto 

Aristóteles 

 180 equipes foram 

avaliadas e: 

 

Não era o mix de 

personalidades ou 

o conhecimento 

diferenciado que 

fazia a diferença 



O trabalho que 

realizamos 

importa e gera 

mudanças 

O trabalho é 

pessoalmente 

significativo 
para os 

membros da  

equipe 

Os membros da 

equipe possuem 

papéis, planos e 

metas claros 

Os membros da 

equipe entregam 

suas tarefas no 

prazo e atendem 

um padrão de 

excelência 
esperado 

Os membros da 

equipe sentem-

se seguros em 

arriscar e serem 

vulneráveis na 

frente de seus 

colegas 

1- 

Segurança 

Psicológica 

5- Impacto 

do trabalho 
4-Significado 

do trabalho 

3- Estrutura 

e clareza 
2- 

Confiabilidade 



 

 85% das pessoas 

pedem demissão 

por causa de seus 

líderes que não 

estimulam 

aprendizados, não 

são honestos, não 

valorizam opinião e 

não dão feedback. 

 30% dizem concordar 

que sua opinião é 

levada em 

consideração. 



 Se elevassem para 60% esse nível 

teríamos as seguinte alterações nos 

resultados: 

  
Diminuiria em 27% o turnover voluntário 

12% de aumento de produtividade 

40% em redução de acidentes de trabalho 





 Falar sobre um problema complexo 

 Pedir e dar feedback 

 Admitir que não sabe 

 Admitir que não entende 

 Dizer que não  concorda 

 Pedir ajuda 

 Ser lento ou hesitante em responder 

 Dizer que cometeu um erro 

 .... 





 

 

É um ambiente 

onde 

encontramos 

 

. Alta 

aprendizagem 

 

. Engajamento 

 

. Inovação 

 

. Conexão 

humana 

 

. Alta 

produtividade 



E como então 

criamos este 

ambiente? 



 Reação à erros: se você comete um erro neste time, seu 
erro não é usado contra você. 

 Lidando com problemas: membros deste time são 
aptos a levantar problemas e questões difíceis. 

 Aceitação da diversidade: As pessoas deste time 
nunca rejeitam as outras pelas suas diferenças. 

 Assumir riscos: é seguro assumir riscos neste time. 

 Pedir ajuda: É fácil pedir ajuda aos membros deste time. 

 Apoio mútuo: Ninguém neste time agiria deliberadamente 
a fim de minimizar meus esforços. 

 Apreciação: Trabalhando com os membros deste time, 
minhas habilidades e talentos únicos são valorizados e 
utilizados. 

 

 

 



Quanto mais 

conversarmos sobre 

Segurança 

Psicológica, mais 

estará em nosso 

meio. 

E falar sobre esse 

tema é um bom 

começo. 



Conversas 
para 

disseminar 
a cultura 

Quanto mais se falar, 
mais fácil será tratar 
desse tema tão 
extraordinário 

Coragem 
para levar a 

ideia do 
novo 

 

Se tentou tantas ações 
complicadas. Chegou 

a vez do simples. 

Construção  

do  ambiente 
de 

aprendizagem 

Estimular a vontade de 
aprender e enxergar o 
saber como um aliado 



LUCIA HELENA ROSOLEN ALVES 

Awen Consultoria e Treinamento Empresarial 

Luciar.alves@awenconsultoria.com.br 

Cel: (19) 9.9781-7997                 Tel: (19) 3314-2262 

 


