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Tem o interesse pelo tema ENGAJAMENTO no trabalho

Quer entender o conceito ENGAGER

Também se identifica como ENGAGER, ou gostaria de tornar-se um/uma

Quer conhecer tendências de ENGAJAMENTO no trabalho identificadas

por quem é fera no assunto

Este e-book é para você, se você:

1.

2.

3.

4.

Olá, 

Que bom ter você por aqui. 

Aqui quem fala é Andreia, Laila e Vicky - sócias-diretoras da Green Hat

People Brasil.

Esse e-book é o resultado de um papo gamificado que aconteceu em Junho

de 2021 com uma turma de ENGAGERS sobre as tendências de

engajamento de pessoas no trabalho.

E, afinal, o que é ser ENGAGER?

Para te dizer o que é esse conceito, precisamos te contar uma historinha.

INTRODUÇÃO: O que você verá neste e-book? 

C A P Í T U L O  1
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ENGAGER é um conceito que nasceu recentemente entre nós três. 

Nós três dividimos um mesmo propósito pessoal, que é poder ajudar a

ativar o brilho nos olhos das pessoas e contribuir com o engajamento delas

pelos seus trabalhos.

Também somos grandes defensoras em humanizar as relações

corporativas e gerar conversas transformadoras nas empresas - e gostamos

de fazer isso com tecnologia, leveza e método!

Mudamos nossas carreiras para seguir essas causas!

E, ao longo da nossa jornada com a Green Hat, cruzamos com pessoas

muito especiais, que mesmo sem se conhecerem, dividiam traços muito

peculiares! 

Isso nos chamou muita atenção!

Percebemos que essas pessoas também eram grandes "ativadoras de

brilho nos olhos" de outras pessoas. 

E que tinham uma preocupação genuína e até um super poder de mobilizar

e levar pessoas com elas em seus projetos.

E demos, carinhosamente, o apelido de ENGAGERS para elas.
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Convidamos essa primeira turma de profissionais ENGAGERS para um papo

gamificado, onde elas se conheceram, trocaram experiências e

compartilharam suas visões sobre as tendências de engajamento atuais e

dos próximos anos aqui.

Eles toparam e se jogaram no ENGAGERS GAME, que rolou no dia 30 de

junho de 2021. O resultado está aqui. 

Então, vamos lá?

Boa leitura!
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Conheça a turma de ENGAGERS que participou da cocriação desse e-book:

ENGAGERS GAME - 1a edição: PARTICIPANTES

C A P Í T U L O  2

Camila (Lila) Polese - OLX Brasil
"Sou uma profissional de comunicação interna, cultura organizacional e
experiência do colaborador, chegando aos 15 anos na área, com
passagens por empresas do ramo imobiliário, jurídico e engenharia
ambiental. Atualmente trabalho na OLX Brasil na área de Comunicação e
Cultura, com foco em people experience."

Charles Schweitzer - Banco Carrefour
"Sou Head de Inovação no Banco Carrefour e Professor de Futuro,
Inovação e Tendências pela Inova Business School. Sou autor do livro:
Inovação | Digitalização | Transformação Digital, Produtor do DuoCast no
Spotify e Co-Host do TrendsNews no ClubHouse. Aficionado por Fórmula 1
e StarWars, e pai das gêmeas Julia e Gabriela e também do caçula
Guillermo, minhas 3 "Startups".

Beatriz Gottsfritz - Propz
"Sou uma curiosa que impulsiona a mudança, meu trabalho é construir e
disseminar a cultura, conectando as pessoas com a marca. E para isso
busco compreender quem realmente são essas pessoas para criar
soluções que façam a diferença. Com MBA de Gestão de Projetos pela
Anhembi Morumbi e certificada em Employer Branding Leadership pela
Employer Branding College na Austrália, atualmente trabalho com Cultura
e Experiência na Propz, startup pioneira na tecnologia da aplicação de
inteligência analítica para o varejo".
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Vivian Machado - Grupo Carrefour
Sou uma apaixonada: por gente, bicho, natureza... Acredito na força das
conexões e nas relações humanizadas. Sou a mãe do Guga, Luna, Vida,
Jade e da Bali e ESTOU gerente de Comunicação e Marca Empregadora.
Graduada em Propaganda e Marketing, Pós-graduada em Gestão de
Negócios, atuo no varejo há mais de 15 anos. Minha trajetória profissional
inclui empresas como TIM, Via Varejo, GPA e Grupo Ri Happy, nas áreas de
Comunicação e Marketing.

Atualmente estou à frente da Comunicação Interna do Grupo Carrefour
Brasil e tenho como grande desafio envolver e engajar os mais de 90 mil
colaboradores num propósito super inspirador: o de contribuir para um
mundo melhor por meio da alimentação de qualidade.

Daniela Dias - Kaspersky
"Sou formada em Comunicação, e apaixonada por inovar e fazer diferente!
Me considero uma inquieta e amo ativar o brilho nos olhos de quem está
ao redor. Minha "praia" é o meio digital, onde lancei marcas do zero aqui
no Brasil, como: Mizuno, Havaianas e Timberland. Passei por grandes
empresas como Microsoft, Alpargatas, Cisco, Kaspersky e atualmente estou
na Oxitec."

Daiara Rodrigues - Global NTT
"Sempre fui apaixonada por pessoas! Quando tomei a decisão de me
tornar psicóloga, meu objetivo era conhecer e ajudar o outro. Dentro
desse processo, tive a oportunidade de fazer o que hoje sou apaixonada:
não só entender, mas desenvolver pessoas de forma que elas possam ter
maiores oportunidades! Trabalho na NTT, como Analista de Treinamento &
Desenvolvimento e amo o que faço. Assim como também amo assistir uma
boa série, ter os meus momentos de introspecção e de viver experiencias
totalmente novas. Sou mamãe do cachorrinho Klaus, aprendiz de violão e
apaixonada por viajar."
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Andreia, Laila, Vicky - sócias-diretoras da Green Hat People Brasil
"Nós somos 3 entusiastas do poder da interação humana. Apaixonadas
por gerar conversas. Defensoras da diversão e leveza no mundo
corporativo, que apelidamos carinhosamente de COOL for BUSINESS. 

Mudamos nossas carreiras em Employer Branding, Desenvolvimento
Organizacional e Marketing para viver a grande paixão de empreender na
Green Hat People Brasil, sempre em busca de gerar para nossos clientes o
grande presente que qualquer colaborador(a) possa dar para um(a) líder
ou empresa: seu ENGAJAMENTO." 

Douglas Sztochryn - SOVOS
"Sou líder motivacional e inspiracional por natureza e diretor por
formação, meus 30 anos trabalhando com tecnologia me mostraram o
quão importante são as pessoas que operam estas máquinas.

Graduado em Ciências da Computação e MBA em Business Management.
Atuei em diversas multinacionais nestes 30 anos de carreira, colaborando
para o crescimento exponencial destas companhias. Adoro fazer novos
amigos e celebrar fazendo um bom churrasco, meu hobby são os carros
antigos - Meu lema? A vida tá fácil, bora trazer umas encrencas pra dentro
dela, rs."
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I N S I G H T  1 :  
Va lo r i za r  o  t raba lho  de  cada  pessoa  no  todo

e  at i va r  o  br i l ho  no  o lho  das  pessoas  pe los

seus  t raba lhos  são  os  ponte i ros  pr inc ipa i s

pa ra  ge ra r  enga jamento  nas  pessoas

ENGAGERS GAME - RESULTADOS

5 INSIGHTS DOS ENGAGERS

C A P Í T U L O  3

A mágica do Engajamento no trabalho acontece quando um milhão de

pequenas coisas se alinham.

Líderes inspiradores, flexibilidade do modelo de trabalho, benefícios

atrativos, boas condições e estrutura para performar, oportunidades de

aprendizado e desenvolvimento, etc.

A lista é infinita, mas há ponteiros que só Engagers conseguem mover.

No papo gamificado, os ENGAGERS consideraram 2 ponteiros como

prioridade: VALORIZAR O TRABALHO DE CADA PESSOA NO TODO e ATIVAR

O BRILHO NO OLHO DAS PESSOAS PELOS SEUS TRABALHOS.

Eles afirmam ter esses objetivos como top of mind em absolutamente tudo

o que colocam a mão dentro da empresa.
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Vivian Machado - Grupo Carrefour
 "Ativar o brilho no olho, com certeza é a prioridade. Me sinto na obrigação
de fazer isso antes de mais nada. Fazer com que as pessoas sintam brilho
no olho pelo trabalho delas, pela empresa, pelo o que elas têm de missão
e aí o resto acaba sendo consequência disso. Quando nos sentimos
valorizados, fazemos nosso trabalho bem melhor."

I N S I G H T  2 :  
O  poder  do  enga jamento  é  exponenc ia l ,

imensu ráve l  e  i n f i n i to .

Imagina ter nas mãos o desafio de implementar um projeto em que o

objetivo seja engajar pessoas rumo a um determinado objetivo e ativar o

brilho no olho delas. Se der tudo muito certo, qual o número máximo de

pessoas que você poderia engajar na sua empresa?

Durante o papo gamificado, os ENGAGERS fizeram essa mesma reflexão e

eis o insight que eles trouxeram: O PODER DO ENGAJAMENTO É

EXPONENCIAL, IMENSURÁVEL E INFINITO.

Charles Schweitzer - Banco Carrefour
"A conta vai além das pessoas impactadas diretamente no projeto. Por
exemplo, no trabalho que fizemos com Green Hat People… A premiação do
game foi revertida em cestas básicas para uma ONG que, inclusive,
mandou vídeos agradecendo a existência do meu time. E aí foram 15.000
famílias beneficiadas. Se cada família tem 3 pessoas, então dá 45 mil
pessoas. Um projeto de 800 pessoas, mobilizou 45 mil."
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Andreia, Laila, Vicky - sócias-diretoras da Green Hat People Brasil:

Realmente, já vimos na prática que o efeito do engajamento é exponencial.

Nós três, Andreia, Laila e Vicky, gostamos de comparar esse efeito com a
chama de uma vela.

Uma vela acesa pode acender muitas outras velas. Ela tem o poder de
multiplicar uma chama.

E quando uma vela acende a outra, a sua chama não diminui por isso.

E diversas velas acesas, agora têm o poder de acender muito mais chamas.

Com o engajamento é a mesma coisa. 

Uma pessoa pode acender a chama do engajamento dentro de outra
pessoa, que poderá acender em outra, e assim por diante num efeito
exponencial.

E ao acender a chama de outra pessoa, a própria chama não diminuirá.

Pelo contrário.

Quem já teve o privilégio de trabalhar engajado de verdade sabe o quanto
é bom viver assim. E o quanto é bom poder contribuir com o engajamento
de outras pessoas. 

#ficadica: está ajudando a espalhar chamas de engajamento por aí?
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I N S I G H T  3 :  
Há  fa to res  que  potenc ia l i zam  enga jamento  e

va le  a  pena  cons ide rá- l o s  nos  pro je tos

co rpo ra t i vos

Quebrar o gelo, e preparar o "mood" das pessoas, não entrar direto com conteúdo

Promover conexões entre as pessoas

Envolver, trazer coisas fora do mundo do trabalho, com tópicos que humanizam a relação

Promover a troca de ideias por meio de conversas e interação em grupo - vivemos em

rede e as pessoas querem sentir essa mesma dinâmica no ambiente corporativo

A Gamificação do jeito certo consegue envolver diferentes perfis  

 Gerar e significado maior para a ação, linkando ao Propósito

Premissa: "It has to be fun!"/ Tem que ser divertido!

Durante o ENGAGERS GAME, os participantes compartilharam histórias dos

projetos "queridinhos", em que conseguiram engajar o público que queriam.

O mais interessante é que, a cada história, ficou muito claro que alguns

fatores se repetiam. Alguns elementos quase "universais" que,

independentemente do perfil ou cultura da empresa, ajudaram a potencializar

o sucesso e o engajamento no projeto. 

Veja a seguir esses fatores que valem a pena você considerar no

planejamento do seu próximo projeto corporativo:  
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Que tal ver na prática e se inspirar em como nossos Engagers colocaram

em prática esses fatores em diferentes projetos? Conheça a seguias as

histórias que cada um compartilhou no game.

Camila (Lila) Polese - OLX Brasil
"A OLX comprou o Grupo ZAP, duas empresas de tecnologia e com
culturas muito fortes. Este ano, tínhamos que lançar nossa nova cultura
remotamente. A gente queria engajar o máximo de pessoas e, ao invés de
fazer uma live com o CEO apresentando a cultura, nós fizemos um game
em grupo, interativo e que gerou conversas, chamado Cultura na Prática.
O primeiro contato das pessoas com a cultura nova foi no game e foi
muito positivo, ficamos com uma nota muito boa de engajamento, 4.9 de
5 e estamos fazendo agora a sustentação com muitos dados que
coletamos nessa ação."

Daniela Dias - Kaspersky
Quando eu estava na Kaspersky, empresa de cibersegurança,havíamos
marcado um evento presencial com todos os nossos parceiros da América
Latina. Estava tudo pronto para dois eventos - um no México e um em São
Paulo. Então, de repente, veio a pandemia. Transformamos tudo em
diversas sessões de games no virtual, foi incrível. Depois, o formato foi
"exportado" para outras regiões. A Kaspersky só vende através de
parceiros, é outra cultura, outra mentalidade e foi bem interessante o
relacionamento que conseguimos concretizar com eles com uma ação
mais leve e interativa. 

Douglas Sztochryn - SOVOS
"O meu projeto "queridinho" foi o Onboarding dos novos funcionários no
período da pandemia, enquanto todos estavam trabalhando em home
office. Nosso desafio era mostrar para as novas pessoas o quão unido e
colaborativo somos em nossas equipes de trabalho, aqui na Sovos. 
 Criamos este Programa de Onboarding onde todos puderam sugerir
ações práticas para as 2 primeiras semanas de trabalho do novo
empregado. Como a SOVOS está numa fase grande de crescimento,
contratamos e integramos mais de 100 funcionários neste último ano,
este projeto foi muito importante para nós".
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Daiara Rodrigues - Global NTT
O meu maior desafio é engajar as pessoas nos programas de treinamento
que desenvolvemos aqui. Games em grupo sempre ajudam muito. Eles
fazem com que as pessoas conversem, se conheçam, quebrem o gelo, se
conectem de uma forma positiva. 

Os nossos colaboradores têm um perfil mais "fechado", não gostam de se
conectar e isso é um desafio muito grande para nós. Fizemos um game
que foi muito legal, trouxemos uma galera muito intelectual, mas que tem
essa dificuldade, e a gente falou: "vocês terão que jogar agora e resolver
esse problema". 

Nessa turma, tinha muita gente nova, que ainda não se conhecia e eles
conseguiram, ao final, se conectar de uma forma muito positiva. Todo
mundo saiu rindo muito, conversando, e senti que depois disso as outras
coisas que fizemos com esse time foram muito mais positivas, pois já
estavam muito mais conectados. Foi uma experiência muito boa que tive
com essa questão de interatividade.

Charles Schweitzer - Banco Carrefour
Criar cultura de inovação dentro do banco Carrefour. Cada colaborador,
pode ser um inovador, um intraempreendedor. Desenvolvemos um
framework que integra os colaboradores e startups que possam resolver
qualquer problema real de negócios.

Beatriz Gottsfritz - Propz
Fizemos um game de engajamento para integrar pessoas de diferentes
países. O engajamento foi incrível e, até hoje, as pessoas estão
interagindo mais, compartilhando o dia a dia deles por conta desse
quebra de gelo que a gente teve lá no final do ano passado. 
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Vivian Machado - Grupo Carrefour
Do nosso lado foi uma ação de engajamento com todo o time de RH do
Carrefour, que é bem grande. No início da pandemia, o ritmo como
estávamos trabalhando estava pesado, e essa ação foi um atalho para
todo mundo fazer uma série de atividades, fazer exercício, beber água,
dar pausas de 5 minutos para tirar foto com filho, abraçar o cachorro,
entre outras. Foi um jeito de sair da bolha da pandemia, foi muito
disputado, muito acirrado e muito divertido. Foi uma iniciativa que
resgatou a interatividade com as pessoas, algo que estávamos perdendo.
Foi muito gostoso".

Andreia - sócia-diretora da Green Hat People Brasil
Um projeto queridinho que participei, e que foi um dos mais desafiadores da
vida, foi um Seminário que reunia várias seguradoras concorrentes para
pensar soluções para desafios comuns do setor. Foi bem desafiador porque
tínhamos que quebrar barreiras com quebra-gelos interação e gamificação,
conseguimos colocar as pessoas para conversar, co-criar de forma
confortável, e criar um espaço de "não-concorrência" naquele momento. O
resultado que saiu do game foi muito rico e foi usado para traçar o
planejamento do setor para o ano seguinte. 

Laila - sócia-diretora da Green Hat People Brasil
O meu escolhido foi o Game com a Petlove, startup que é o maior
ecossistema Pet do Brasil, para embarcar uma nova empresa no grupo, a
PortoPet. Fizemos um Onboarding Game com eles, era um time que
precisava se integrar à Cultura da Petlove e foi incrível. Esse game foi o
primeiro piloto de Onboarding com a Petlove e, agora, esse formato foi
adotado para ser implementado com recorrência por lá, a cada nova turma
de entrantes.
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Vicky - sócia-diretora da Green Hat People Brasil
Um projeto muito especial foram os games de Cultura que desenvolvemos
para gerentes de loja do Grupo Rihappy, em 2019. Foi o primeiro projeto de
Cultura que vendemos na Green Hat People Brasil, e viajamos o país inteiro
para entregar os eventos, naquela época fazíamos os games com tablets com
os times. O objetivo do game "Líderes Lideram", era capacitar esses gerentes
para que tomassem decisões à luz da Cultura da empresa. Cada evento tinha
uma energia incrível. Os participantes faziam gritos de guerra, batucavam nas
mesas, a sala era tomada pelo barulho de muitas conversas importantes
acontecendo ao mesmo tempo. Nunca vou me esquecer.

I N S I G H T  4 :  
O  t raba lho  r emoto  ve io  para  f i ca r  e  t e rá  suas

imp l i cações  no  f u tu ro

Haverá um crescimento exponencial de Equipes Multiculturais, Multi-

regiões e Multi-nações. Isso será regra, não exceção no curto prazo e a

capacitação dos líderes em lidar com todas as diferenças humanas que

esse contexto exige será uma "licença para vencer" no mercado.

Ao mesmo tempo, o contexto Home Office prolongado vem despertando

uma necessidade gigantesca por conexão, e dentre os ENGAGERS, há a

unanimidade de que "é preciso voltar a se ver, trabalhar junto". 

A pandemia impôs o trabalho Home-Office e, ainda que algumas empresas

voltem ao trabalho presencial ou híbrido, uma conclusão ficou clara entre o

grupo de ENGAGERS: O MINDSET DO TRABALHO REMOTO VEIO PARA

FICAR e com ele:
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Algumas empresas começam a voltar aos escritórios. E a tendência é

que algumas corporações "liderem" qual será a regra desse movimento

e puxem o mercado. Mas, em uma coisa os ENGAGERS também

concordam, FLEXIBILIDADE será um atributo fundamental para atração

e retenção de talentos.

O estilo de vida de "nômades digitais" finalmente emplacou de vez e só

tende a crescer. Países já estão se adaptando a esse novo tipo de

migração e empresas que não viabilizarem essa opção poderão perder

talentos.

Os momentos presenciais tenderão ser cada vez mais voltados para

conexão entre entre as pessoas - trabalhar fisicamente junto será

importante para planejamentos, teambuildings e demandas que

necessitam de co-construção e inspiração, mais do que para o trabalho

do dia a dia.

Eventos e convenções presenciais terão seu valor. Mas, o apetite para

investimentos milionários em passagens e hotéis definitivamente

diminuiu.

Camila (Lila) Polese - OLX Brasil
As convenções virtuais ganharam muito espaço e otimização de
investimento. Acredito que isso veio para ficar.
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Vivian Machado - Grupo Carrefour
Crescimento exponencial das equipes multiculturais e multinações, vejo
como uma regra. Já, sobre as convenções, acho que quando tudo isso
acabar, teremos uma necessidade tão grande de ver gente porque somos
muitos sinestésicos, gostamos de ver, de tocar a gente vai se habituando a
fazer diferente mas tem um lado tão forte de se conectar, de estar perto.
Concordo que isso não é verdade para todos, mas será equilibrado.

Daniela Dias - Kaspersky
As pessoas quando vão a eventos querem se conectar com as pessoas, e
isso será ainda mais necessário quando o encontro presencial for seguro.

Charles Schweitzer - Banco Carrefour
Pessoas menos fiéis às empresas, isso já é e será cada vez mais real. Até visto
para nômades digitais já existem - países que concedem vistos de residência
desde que você trabalhe em outro país. As pessoas não "roubarão" emprego
da economia local, mas consumirão na economia local. Já há até países
incentivando isso.

Eu não acredito em cemitério de escritórios corporativos. Falando como
estudioso de cultura de inovação e tendências, quem vai acabar definindo o
que o mundo vai seguir sobre "a volta aos escritórios" são as empresas
FAANG - Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Logo no início da
pandemia, eles falaram "agora é todo mundo remoto, não vamos mais para
escritório", e assim aconteceu. Agora, estão sendo os primeiros a falar que a
galera precisa voltar.
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I N S I G H T  5 :  
Human ização  MAIS  DO  QUE  NUNCA  se rá  o

pr inc ipa l  at r ibu to  de  uma  Cu l tu ra

Corpo ra t i va  vencedora

O desafio de engajar times na Cultura Organizacional tem sido rotina na vida

de Engagers por toda a parte. Perguntamos aos Engagers quais tendências

sobre Cultura Organizacional eles estavam captando em seus radares. 

Durante o papo, um fator em comum ficou claro: a HUMANIZAÇÃO refletida

na Cultura Organizacional. 

Topa ver um pouco sobre como essa conclusão natural surgiu? Olha só:

Douglas Sztochryn - SOVOS
A maior tendência  acredito que seja a Colaboração e Flexibilidade devido
ao ambiente virtual e multicultural que já estamos vivendo, portanto, a
clareza de comunicação tornará-se mais importante do que nunca.

Charles Schweitzer - Banco Carrefour
Uma tendência "matadora": as pessoas definitivamente, agora mais do que
nunca, trabalharão por Propósito, ainda mais podendo escolher o mundo
como local de trabalho.
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Beatriz Gottsfritz - Propz
"Tangibilizar e sustentar a Cultura da empresa será muito mais importante
nesse mundo à distância. Os líderes terão que ser cada vez mais gestores e
menos técnicos."

Vivian Machado - Grupo Carrefour
Humanização das relações corporativas vai ser ainda mais importante. No
trabalho remoto, estamos por trás de uma câmera. Teremos que ter cada
vez mais sensibilidade para saber se a pessoa que está do outro lado está
bem, se ela consegue se conectar com o que estamos falando, se ela está
com muitas outras coisas. Como gestores, temos que ter essa percepção,
exercer nosso lado mais humano, ter esse cuidado. Estamos trabalhando
como máquinas, mas graças a Deus não somos. Precisamos de
humanização.

Daiara Rodrigues - Global NTT
A carga horária de trabalho tem aumentado bastante nessa realidade online, e
isso precisa ser repensado do ponto de vista da humanização. As culturas e
empresas precisam se moldar de alguma forma para engajar as pessoas nesse
novo mundo sem exigir que as pessoas estejam trabalhando nessa carga.

Camila (Lila) Polese - OLX Brasil
Com a pandemia, me parece que o mercado normalizou a questão de
trabalhar além do horário. E quando a pandemia acabar? Mesmo sem
voltar aos escritórios, os colaboradores terão que voltar à vida social. As
empresas não vão poder cobrar as mesmas coisas das pessoas."

2 0



Vivian Machado - Grupo Carrefour
A maioria não quer voltar, mas muita gente gosta de frequentar a Matriz.
Como ficamos muito tempo em casa, tem que ter algum atrativo para
irem lá. Estamos pensando em levar facilidades de serviços para facilitar
a vida de quem trabalha lá - serviços de análises clínicas e psicólogos,
por exemplo.

1. Valorizar o trabalho de cada pessoa no todo e ativar o brilho nos

olhos das pessoas pelos seus trabalhos são os ponteiros principais

para gerar engajamento nas pessoas

2. O poder do engajamento é exponencial, imensurável e infinito

3. Há fatores que potencializam engajamento e vale a pena

considerá-los nos projetos corporativos

4. O trabalho remoto veio para ficar e terá suas implicações no futuro

5. Humanização mais do que nunca será o principal atributo por trás

de uma cultura corporativa

Recapitulando, então, os 5 INSIGHTS dos ENGAGERS:
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CONSELHOS ENGAGERS QUE VALEM OURO

C A P Í T U L O  4
Não poderíamos terminar esse e-book sem pedir aos ENGAGERS algumas

dicas de ouro para quem também quer se tornar um Engager.

Por isso, pedimos que respondessem à seguinte pergunta:

Se você quer engajar de fato as pessoas, NUNCA mais faça

_________. O que seria?

Caneta na mão? Anota aí:

Charles Schweitzer - Banco Carrefour
Nunca mais tome decisões "TOP-GUELA-DOWN". Socorro,
tem que ser tudo coconstruído".

Beatriz Gottsfritz - Propz
Não seja aquele RH quadradinho que só faz treinamentos
para bater metas de vaidade. Seja aquela pessoa que
realmente quer fazer diferença. Promova ações para
desenvolver pessoas, para que se sintam engajadas e deem
o melhor delas."
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Vivian Machado -  Grupo Carrefour
"Quando estiver de baixo astral, procure não fazer as
reuniões de "ativar brilho nos olhos."

Daniela Dias - Kaspersky
"Nunca se feche às sugestões, ideias de outras pessoas,
para o novo, para o diferente, o diverso."

Daiara Rodrigues - Global NTT
"Não promova nada sem ouvir as pessoas que quer engajar,
sem saber o que elas realmente esperam."

Camila (Lila) Polese - OLX Brasil
"Não faça algo para o seu público só porque funcionou
para outro. Cada empresa e pessoa tem sua
personalidade."
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Vicky - sócia-diretora da Green Hat People Brasil
"Nunca mais fale o que as pessoas devem fazer. Faça
perguntas, estimule que ela tracem o caminho que
acreditam ser mais efetivo. Ficar apenas "recebendo
ordens" acaba com qualquer engajamento."

Douglas Sztochryn - SOVOS
"Não seja a pessoa que não dá o exemplo. Agir é mais
eficiente que falar."

Andreia - sócia-diretora da Green Hat People Brasil
Não faça algo que não desperte pelo menos uma emoção
nas pessoas. Emoção é o combustível da ação e o
engajamento depende muito de como fazemos as pessoas
se sentirem, e não apenas do que falamos para elas. 

Laila - sócia-diretora da Green Hat People Brasil
Não desvalorize o tempo das pessoas. Pense se aquela
interação realmente fará diferença no dia delas e se o
formato escolhido é o mais adequado e produtivo. Tudo
que a pessoa puder ler sozinha, assistir sozinha, pensar
sozinha, deixe-a fazer sozinha e no tempo dela.
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VOCÊ TAMBÉM É ENGAGER?

C A P Í T U L O  5

É querer e SABER ativar o brilho nos olhos das pessoas pelos seus trabalhos.

É querer sempre humanizar as relações corporativas.

Ter um apetite insaciável por inovação, sem perder o fator humano.

É saber como ninguém extrair o máximo das conexões entre as pessoas.

Veja se você se identifica com o conceito. Similaridades com as frases a seguir

NÃO são meras coincidências! ;)

E aí, se identificou?

Sabemos como é difícil comunicar novas iniciativas ou proporcionar

momentos de integração. Nós, da Green Hat People Brasil, somos

especialistas em fazer com que esses momentos virtuais se tornem muito

mais interessantes e engajadores. 

E, antes de terminar esse ebook, nós 3, Andreia, Laila e Vicky, decidimos

revelar os nossos segredos para você também usar nas suas próximas

ativações de engajamento. Bora?
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Ninguém passivo!  Quem deve fazer acontecer são os participantes.

Aposte em muita interação, conversas e em ações em grupo/coletivas

para que todos tenham papel e não sejam meros espectadores.

Interação é premissa, mas organização e estruturação também. Isso é

fundamental para seu evento não ficar "bagunçado" para quem está

participando. Aposte em tecnologia para escalar a interação com

consistência. Por aqui, nossos games acontecem na plataforma da

Green Hat, o que nos permite entregar eventos de todos os tamanhos -

de forma estruturada, organizada e consistente.

Fator COOL FOR BUSINESS! Demos esse apelido para representar o que

acreditamos para o mundo corporativo: diversão e bom humor sempre,

sem infantilização e na dose certa. Se joga!

Nossas dicas para potencializar engajamento em qualquer ativação:

Reúna esses fatores numa próxima oportunidade com seu público e temos

certeza de que irá SURPREENDÊ-LO! 

Afinal, uma coisa podemos te garantir: ninguém aguenta mais a tortura

corporativa de reuniões longas, passivas e com maratona de slides.
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F o i  u m  p r a z e r  e  u m  h o n r a  t e r  a  s u a  a t e n ç ã o  a t é
a q u i .

F i c a  a q u i  o  n o s s o  ú l t i m o  c o n v i t e :  E S P A L H E  B R I L H O
N O  O L H O !  V o c ê  t e m  e s s e  p o d e r !

U m  a b r a ç o  v i r t u a l  b e m  a p e r t a d o ,

A n d r e i a ,  L a i l a ,  V i c k y  
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