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Evolução
é um caminho
sem volta.

E o momento provoca alcançarmos
resultados que vão cada vez mais além.
Afinal, “foguete não tem marcha à ré.”

Índice

Esse eBook é interativo, com links internos e externos. Sempre
que precisar, retorne para este índice clicando no menu “Índice”
no canto esquerdo superior. E, clicando nos tópicos a seguir,
você acessa a página desejada diretamente. Boa jornada!
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Modelo de aprendizado 70:20:10

Você já percebeu que quando
a gente coloca a mão na
massa de fato, vai lá e faz,
se propõe a realizar uma
tarefa, acabamos aprendendo
com aquilo que fizemos?

É o que prevê o modelo de
aprendizado 70:20:10, aliado a uma
ciência chamada Andragogia.
Clique no link
ao lado ou mire
a câmera do
seu celular para
o QR Code e
descubra mais
sobre Andragogia.

Essa metodologia de desenvolvimento
sugere que adultos aprendem fazendo.

Guia de Autodesenvolvimento
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Modelo de aprendizado 70:20:10

70%

do seu aprendizado deve ser
ativo, acontecer no dia a dia,
na prática, na realização do seu
trabalho e por meio da vivência
e da reflexão de aprendizados.
Alguém já nos disse: “Trabalhar na Ourofino
é fazer um MBA prático por ano.”
E sabe o que isso significa?

Guia de Autodesenvolvimento
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Modelo de aprendizado 70:20:10

Cultura.
O nosso jeito
de fazer
as coisas
por aqui.
Mire a câmera do
seu celular para o
QR Code e reveja
o vídeo Manifesto
Cultura Ourofino.

Guia de Autodesenvolvimento
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Modelo de aprendizado 70:20:10

Reflete a Ourofino
como um campo de
aprendizagem contínua.
Mostra o quanto as pessoas daqui tem
oportunidades de aprender fazendo,
inovando e sendo cada vez melhores
em suas tarefas diárias, como exemplo:
na execução de projetos, processos,
bem como, na cobertura de férias de um
colega ou mesmo em job rotations.

Guia de Autodesenvolvimento

Revela que aqui somos parceria e confiança.
E, que somos capazes de ir lá e vencer. Afinal,
o nosso desafio diário chama-se resultado.
Mas, além do aprendizado prático existem
outras estratégias recomendadas.
Bora para os 20%?

#01/2020
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Modelo de aprendizado 70:20:10

20%

do seu aprendizado podem ser
obtidos na troca de experiências
com outras pessoas, como por
exemplo: mentores, coaches,
pares, colegas do segmento,
benchmarks, ou até mesmo com
aquela pessoa com uma boa
história de vida para inspirar.
Aqui só depende de você e da forma como vai
absorver o conteúdo que chega, seu interesse,
tempo e energia dedicados para aprender
farão a diferença nos resultados que obterá.

Guia de Autodesenvolvimento

#01/2020

8

Índice

Modelo de aprendizado 70:20:10

10%

restantes acontecem do
aprendizado adquirido por meio
de treinamentos, congressos,
seminários, workshops,
cursos em gerais, bem como
leituras e certificações.

Guia de Autodesenvolvimento
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O que você encontrará aqui?

Este guia de
autodesenvolvimento é um
material pensado e elaborado
especialmente para você. A ideia
é facilitar e guiar os seus esforços
formais de desenvolvimento
pessoal e profissional, além
de conectá-lo aos valores
da #NossaCulturaOurofino

Guia de Autodesenvolvimento

O que você encontrará aqui?
• Nossos valores e comportamentos;
• Tipos de ferramentas de desenvolvimento;
• Indicações de recursos para
autodesenvolvimento.

Aplique as orientações deste
material no seu dia a dia.

#01/2020
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O que você encontrará aqui?

Não existe evolução sem a
busca pelo conhecimento.
Nesse mundo rápido, veloz, tudo muda a todo
momento. Busque o aprimoramento das habilidades,
por meio de diversos cursos. Reinvente-se dia após
dia, não fique para trás, não seja engolido pelo
mundo. Seja mais criativo, inovado e cada vez
mais ágil. Estimule e promova o seu crescimento
e o desenvolvimento do time como um todo.

Guia de Autodesenvolvimento
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O que você encontrará aqui?

Protagonismo e autonomia
para fazer as coisas.
Determine metas diárias
de aprendizado e seja
um eterno aprendiz.
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Um influente ativo da aprendizagem

Vivencie de forma produtiva,
prática e objetiva os
#NossosValoresOurofino

Um influente ativo da
aprendizagem.

• Mostre para o seu gestor e seus colegas
os resultados que vem obtendo.

A frequência, o ritmo e a persistência
evidencia um bom caminho para chegar
onde se espera. E, lembre-se! O foco é no
longo prazo, mas também gostamos de
desafiar o agora e reimaginar o amanhã.

Assim, você se faz um contribuinte
fundamental para efetivar o ciclo de troca e
compartilhamento de experiências e boas
práticas ao seu redor.

Pronto para seguir?
Vem comigo que tem mais.

• Compartilhe os seus objetivos de
desenvolvimento e sua estratégia
diária para alcançá-los.

Guia de Autodesenvolvimento
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Modelagem da jornada

Modelagem da jornada
de aprendizagem &
autodesenvolvimento.

1.

Lembre-se que esse guia é um
material em constante evolução
e queremos compartilhar as
suas experiências, indicações e
aprendizados. Conheceu algo
ou aplicou na prática, envie
para dho@ourofino.com

2.
Como
farei isso?

4.

O que preciso/
quero fortalecer?

3.
Guia de Autodesenvolvimento

#01/2020

6.

Com quem vou compartilhar
essas metas? Eleja um tutor,
um companheiro da jornada!
Isso tornará tudo muito mais
divertido e fará um ambiente
mais colaborativo e incentivador
do desenvolvimento de todos.

Quando
farei?

Quando acabar
um pulso de
desenvolvimento:
#compartilhe!
Queremos conhecer
mais de sua jornada
e celebrar com você
suas conquistas!

5.
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JOGAR
PARA
GANHAR

Pensamos como dono, somos melhores
como time e somente nos satisfazemos
com resultados superiores e sustentáveis.

Índice

Jogar para ganhar

Valores de quem é Ourofino:
• Atitude empreendedora

• Foco no longo prazo

• Ágil

• Melhoria contínua

• Adaptabilidade

• Colaboração

• Eficiência

Comportamentos de
quem é Ourofino:
• Planejo, busco e alcanço metas ousadas e sustentáveis.
• Persigo diariamente novos conhecimentos
e uma execução eficaz.
• Valorizo e confio no trabalho de time.
• Evoluo a cada dia e me adapto
rapidamente às mudanças.

Guia de Autodesenvolvimento
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CUIDAR
DAS
PESSOAS

Somos apaixonados pelo que fazemos e
vamos além para cuidar das pessoas.

Índice

Cuidar das pessoas

Valores de quem é Ourofino:
• Confiança
• Engajamento
• Desenvolvimento da liderança

• Reconhecimento de
funcionários
• Bem estar
• Diversidade

Comportamentos de
quem é Ourofino:
• Construo relações de confiança e transparência
com colaboradores, clientes e parceiros.
• Crio valor através de um ambiente diverso,
inclusivo e que gere bem estar.
• Valorizo e incentivo o desenvolvimento continuo,
reconhecimento e a cultura de feedback.
• Assumo minhas responsabilidades, tenho
coragem e respeito para ter conversas
difíceis e resolver problemas.
Guia de Autodesenvolvimento
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CONECTAR
COM O
MUNDO
Atuamos em conexão com o mundo
de forma empreendedora e digital
para construir alianças e inovar.

Índice

Conectar com o mundo

Valores de quem é Ourofino:
• Visão global

• Conectividade digital

• Alianças estratégicas

• Aprendizagem contínua

• Inovação

Comportamentos de
quem é Ourofino:
• Adoto continuamente novas tecnologias para
melhoria de processos e aprendizagem.
• Desenvolvo o conhecimento digital e amplio a
conectividade para alavancar os resultados.
• Antecipo tendências e inovo na criação
de processos, produtos e serviços.
• Estabeleço alianças e parcerias estratégicas
para alcançar resultados superiores.

Guia de Autodesenvolvimento
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Resumindo com dicas rápidas

Pensando em tudo o que
falamos até aqui, criamos dicas
rápidas e inteligentes para
que você consiga aplicar no
seu dia a dia e aprender de
maneira prática e atrativa.

Guia de Autodesenvolvimento
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Resumindo com dicas rápidas

1
Aprender e reaprender.
Um ciclo essencial e permanente.

Em um mundo ultra conectado,
o conteúdo com conteúdo é rei.

Procure aprender algo novo toda semana.
Qualquer coisa. Isso vai educar o seu cérebro
para receber e buscar sempre o novo.
Criar esse hábito é fundamental para o
desenvolvimento constante.

Guia de Autodesenvolvimento

Manter-se ligado, atualizado em diversos
meios de aprendizagem é um dos caminhos
para acompanhar as transformações.
Agora pense comigo, qual foi a última vez
que você fez algo pela primeira vez?

#01/2020
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Resumindo com dicas rápidas

2
Use e abuse da internet.
Com moderação, claro.
A maior fonte de conteúdo que temos e,
muito deles grátis.
O Google, por exemplo, pode te ajudar
muito. Bem como, diversas plataformas de
ensino disponibilizadas sem nenhum custo.

Guia de Autodesenvolvimento

Clique no link ao
lado ou mire a
câmera do seu
celular para o
QR Code e pesquise
algo que sempre
quis saber.

#01/2020
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Resumindo com dicas rápidas

3
Exista nas redes sociais.
Aconteça!

O digital pode ser comparado
a nova matemática. Essencial
e fundamental encarar.

Consuma ou produza conteúdo.

Além de descomplicar processos e aprimorar
a aprendizagem, buscar ser uma pessoa
digital, também transforma ideias e atitudes.

• Facebook
• YouTube
• WhatsApp
• Instagram
• TikTok
• Twitter
• LinkedIn

Guia de Autodesenvolvimento
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Dicas de treinamentos on-line

Aqui trazemos algumas opções de cursos
oferecidos em instituições externas
ou mesmo pela empresa. A ação de
desenvolvimento é buscar um treinamento
que agregue valor, realizá-lo e aplicar
o que foi aprendido no seu dia a dia.

Veja as dicas que preparamos para você:
Perestroika
www.perestroika.com.br
IDEO U
ideou.com/collections/innovation-courses

Apenas a Ourofino pode me
oferecer treinamentos?

Echos Laboratório de Inovação
echos.cc/PT

Não! Na internet você encontra uma
infinidade de instituições nacionais e
internacionais que oferecem treinamentos
on-line e muitos deles gratuitos.

Guia de Autodesenvolvimento

Livework Academy
academy.liveworkstudio.com.br/todos

#01/2020
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Para que o seu desenvolvimento
seja ainda mais completo e em
sintonia com a nossa Cultura
Ourofino, preparamos uma
seleção de conteúdo, no qual
o contexto está indiretamente
em harmonia com cada valor
desejado da Ourofino.

Guia de Autodesenvolvimento

Veja as dicas de livros, filmes,
séries, podcasts, TEDs:

#01/2020
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Autodesenvolvimento Jogar para ganhar

Livros

JOGAR
PARA
GANHAR

• Avalie o que importa
John Doerr

Este livro nos apresenta a metodologia
dos OKR (Objetivos e ResultadosChaves) e apresenta cases de empresas
que obtiveram crescimento exponencial
utilizando esse conceito. Quer atualizar seu
conhecimento em relação a implementação
de metas? Essa é uma boa referência.

Guia de Autodesenvolvimento

• Organizações exponenciais
Salim Ismail, Yuri Van Geest
e Michael S. Malone

Os autores desse livro pesquisaram
exaustivamente o padrão de comportamento
das empresas exponenciais mais importantes
do mundo, como Waze, Tesla, Google e
Netflix. Também consideraram empresas
de grande porte, como GE, Citibank,
Coca-Cola e assim trazem as tendências
organizacionais e tecnológicas que podem
ser aplicadas em outras empresas.
#01/2020

• Execução

Larry Bossidy e Ram Charan

Execução nos mostra que as realizações
bem-sucedidas resultam da prática de
unir pessoas, estratégia e operações. E, a
partir de então a disciplina o conectará
para atingir os melhores resultados.
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Livros

JOGAR
PARA
GANHAR

• Digital Leader
Erik Qualman

Qual significado de líder digital? Quais
habilidades você precisará desenvolver para
adaptar-se ao futuro? Este livro nos mostra
como tirar o máximo proveito de tudo o que a
era digital nos oferece, evitando os erros mais
comuns que podem prejudicar o nosso legado.

Guia de Autodesenvolvimento

• O Algoritmo da Vitória

José Salibi Neto e Adriana S. Gomes

O livro reúne lições dos melhores técnicos
esportivos que podemos aplicar na nossa
vida, carreira e times. Pesquisando atletas
como Michael Phelps e Usain Bolt os autores
apresentam o algoritmo em comum para
transformar atletas em campeões.

#01/2020
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Filmes e séries

JOGAR
PARA
GANHAR
Clique aqui para
ver o trailer da série
ou mire a câmera
do seu celular
para o QR Code.

Clique aqui para
ver o trailer do filme
ou mire a câmera
do seu celular
para o QR Code.

• Arremesso final

• À procura da
felicidade

O documentário acompanha a temporada do Chicago Bulls
e uma das suas principais estrelas, Michael Jordan. A filosofia
da série incorpora o talento do jogador e reforça o quanto ele
não joga e não ganha sozinho. Assim, a série nos inspira, veja:
1. aperfeiçoar sempre o nosso desempenho;
2. não importa nosso talento ou nossa competitividade,
sempre precisaremos de um time;
3. questões pessoais podem desgastar as
relações e nos tirar do foco;
4. precisamos estar presentes de corpo e alma.

Guia de Autodesenvolvimento

Quando temos um sonho e o colocamos como meta na
nossa vida, todos os desafios são enfrentados com resiliência,
perseverança e coragem. Enfrentar as adversidades nos
fortalece e certamente seremos recompensados por isso.

#01/2020
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Filmes e séries

JOGAR
PARA
GANHAR
Clique aqui para ver
o trailer da minissérie
ou mire a câmera
do seu celular
para o QR Code.

Clique aqui para
ver o trailer do filme
ou mire a câmera
do seu celular
para o QR Code.

• A vida secreta de Madam C.J. Walker

• Invictus

A série é baseada na história de vida da empresária americana
Sarah Breedlove e retrata os sonhos ambiciosos e determinação
para se tornar a primeira mulher negra milionária no pais.
Recomendamos a série porque nos mostra o quanto podemos nos
beneficiar das incertezas, treinar nossa capacidade de sonhar e
aumentar o nosso poder de tomar decisões de maneira lógica.

Guia de Autodesenvolvimento

Traz a história de um time de rugby da África do Sul, que foi
treinado por uma liderança que os inspirou a jogar para ganhar
em função de um propósito maior: a construção de uma única
identidade de pátria – idealizada por Nelson Mandela.

#01/2020
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Podcasts

JOGAR
PARA
GANHAR

• HBR IdeaCast

Podcast semanal produzido pela Harvard
Business Review com os principais pensadores
em gestão e negócios, sempre de forma
esclarecedora e direta. (em inglês)
Clique aqui para
acessar o site ou
mire a câmera do
seu celular para
o QR Code.

Guia de Autodesenvolvimento

• Like a Boss

Formatado em série, com 6 episódios cada,
o canal é administrado por Rodrigo Dantas e
Paulo Silveiro incluindo entrevistas com líderes e
fundadores de startups e empresas inovadoras,
conhecendo suas decisões e como trabalham.
(em português)
Clique aqui para
acessar o site ou
mire a câmera do
seu celular para
o QR Code.

#01/2020

• Vida Entrepreneur

Roberto Ibarra apresenta canal com entrevistas
diárias com empreendedores que tenham
uma história inspiradora. (em espanhol)
Clique aqui para
acessar o site ou
mire a câmera do
seu celular para
o QR Code.
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TEDs

JOGAR
PARA
GANHAR
Clique aqui para
assistir ou mire
a câmera do
seu celular para
o QR Code.

Clique aqui para
assistir ou mire
a câmera do
seu celular para
o QR Code.

• Para de ser um espectador em sua
própria vida
Tracy Edwards

• Estabelecendo a cultura
da excelência
Bernardo Rezende

Nesta palestra inspiradora, Tracy Edwards conta como passou
de “adolescente desajustada” a “capitã da primeira tripulação
feminina” na corrida mais difícil do mar. E, agora também
ajuda jovens de todo o mundo a realizar seus sonhos.

Guia de Autodesenvolvimento

Na indústria do esporte, buscar a excelência é o que todo
atleta busca, pois é isso que separa o bom do ótimo. Nesta
palestra, o ex-técnico de vôlei Bernardinho Rezende fala
sobre como buscou a perfeição ao longo de sua carreira
e como a perseverança está na essência do sucesso.

#01/2020
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TEDs

JOGAR
PARA
GANHAR
Clique aqui para
assistir ou mire
a câmera do
seu celular para
o QR Code.

• As habilidades humanas necessárias
em um mundo imprevisível
Margaret Heffernan
“Quanto mais dependemos da tecnologia para ser mais
eficientes, menos habilidades teremos para enfrentar o
inesperado. ” Margaret Heffernan compara por que precisamos
de menos tecnologia e mais habilidades humanas, como a
imaginação, a humildade, a coragem para resolver problemas
nos negócios e na vida, em uma época imprevisível.

Guia de Autodesenvolvimento
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Autodesenvolvimento Jogar para ganhar

• Não pratica nenhuma atividade física, que
tal começar?
Inicie como puder, onde e quando der,
mantenha o ritmo e vá se aperfeiçoando.
As atividades físicas podem ser realizadas
individualmente ou em grupo.

Se liga na prática!

JOGAR
PARA
GANHAR
Estabeleça metas
pessoais e profissionais.
Curtas, precisas e reais.

• Aqui, também podemos exercitar os jogos
intelectuais.
Você já se aventurou em jogos de pôquer
ou xadrez? São excelentes maneiras de
exercitar o cérebro e de aprender novas
estratégias.

• Já pratica atividade física?
Se sim, que tal perseguir novos números,
novos desafios? 5, 10, 21 ou 42km. Um passo
de cada vez, o importante é ousar e seguir.

Guia de Autodesenvolvimento

O importante é se dedicar a algo para o
próprio crescimento, evolução, superação,
seja 20 minutos ao dia, somados ao longo
da vida, a transformação é significativa.

#01/2020
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Livros

CUIDAR
DAS
PESSOAS

• Mindset

Carol S. Dweck

Este livro nos mostra por meio de pesquisas da Carol
Dweck que a atitude mental com que encaramos a vida
é determinante para o nosso sucesso. O nosso mindset
define nossa relação com o trabalho, com as pessoas.
Pessoas com growth mindset (mentalidade de crescimento)
acreditam na mudança, na evolução e na diversidade.
Você pode mudar quem você é, aumentar sua inteligência
e descobrir novos potenciais escondidos. Quem você é
e o que pode fazer depende inteiramente de você.
Guia de Autodesenvolvimento

• Comece pelo porquê
Simon Sinek

O autor nos inspira a pensar o quanto o nosso
senso de propósito e de pertencimento faz
com que damos o melhor de nós, em favor
de uma causa expressiva. E, isso é chamado
de “porquê”. A clareza e a transparência do
“porquê” envolve todos da organização.

#01/2020

• Comunicação não violenta
Marshall B. Rosenberg

A técnica da comunicação não violenta
apresentada pelo autor nos mostra como
focar, não no que as pessoas fazem, mas,
nos motivos que as levam a fazer aquilo,
estabelecendo práticas de feedbacks assertivos
e considerando questões, como observação,
sentimento, necessidades e pedidos.
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Livros

CUIDAR
DAS
PESSOAS

• Paradigmas da Liderança
Richard Barrett

Essa referência é para uma pessoa que ocupa
uma posição de liderança ou que deseja
ocupar. O livro organiza princípios e conceitos
para a autoliderança, a liderança com os
outros, com a organização e com a sociedade

Guia de Autodesenvolvimento

• Criatividade S.A.
Ed Catmull

Baseado nos filmes da Pixar e Disney
Animation o livro nos inspira a pensar sobre
gestão, avaliação de risco, entrega de
resultados e paixão. Nossa preocupação
em encantar precisa ser um exercício
diário, buscando sempre surpreender por
meio dos nossos serviços ou produtos.

#01/2020

• Dedique-se de coração
Howard Schultz

A história de como a Starbucks se tornou
uma grande empresa. De xícara em xícara
revela que uma empresa pode funcionar
com o coração, nutrir a alma e atingir
resultados. As pessoas (colaboradores e
clientes) estão no centro da jornada.
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Filmes e séries

CUIDAR
DAS
PESSOAS
Clique aqui para
ver o trailer do filme
ou mire a câmera
do seu celular
para o QR Code.

Clique aqui para
ver o trailer do filme
ou mire a câmera
do seu celular
para o QR Code.

• O lar das crianças
peculiares

• Divertidamente
O filme retrata os sentimentos de uma criança, como alegria,
tristeza, medo, raiva e nojo. E, através desses personagens
lúdicos, podemos observar o funcionamento cerebral da
criança e como ela se comporta socialmente. Esse filme nos faz
refletir o quanto as crises são oportunidades para encararmos
o mundo de outra forma e para nos redescobrirmos.

Baseado no livro: O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças
Peculiares, essa aventura traz algo que pode não parecer
óbvio, mas que ensina lidar com a diversidade. Neste lar, a Srta.
Peregrine cuida de jovens dotados de superpoderes, cada um
com o seu perfil, convivem juntos, se ajudam e são protegidos
pela líder da casa durante uma história de suspense e magia.

Guia de Autodesenvolvimento
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Filmes e séries

CUIDAR
DAS
PESSOAS
Clique aqui para
ver o trailer do filme
ou mire a câmera
do seu celular
para o QR Code.

• Patch Adams.
O amor é contagioso
Patch Adams descobre que humor e carinho podem
ajudar a curar pessoas hospitalizadas. Encontra
barreiras no meio do caminho, mas persiste, e
além de não desistir, ousa fazer diferente!

Guia de Autodesenvolvimento
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Podcasts

CUIDAR
DAS
PESSOAS

• Lidercast Café Brasil

Canal criado pelo jornalista Luciano Pires
com episódios publicados semanalmente e
contendo entrevistas com pessoas que se
destacam em suas carreiras. (em português)
Clique aqui para
acessar o site ou
mire a câmera do
seu celular para
o QR Code.

Guia de Autodesenvolvimento

• This is your life

Dicas e conhecimento sobre como lidar
de forma positiva com as pessoas,
conduzido por Michael Hyatt. (em inglês)
Clique aqui para
acessar o site ou
mire a câmera do
seu celular para
o QR Code.

#01/2020

• Liderazgo 101.net

Informações e recomendações sobre
habilidades de liderança. (em espanhol)
Clique aqui para
acessar o site ou
mire a câmera do
seu celular para
o QR Code.
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TEDs

CUIDAR
DAS
PESSOAS
Clique aqui para
assistir ou mire
a câmera do
seu celular para
o QR Code.

Clique aqui para
assistir ou mire
a câmera do
seu celular para
o QR Code.

• O poder da vulnerabilidade
Brene Brown

• Como grandes líderes
inspiram ações
Simon Sinek

Brené Brown estuda a conexão humana, nossa capacidade
de criar empatia, pertencer, amar. Em uma palestra pungente
e engraçada, ela compartilha uma visão profunda de sua
pesquisa que a levou em uma busca pessoal para se conhecer e
compreender a humanidade. Uma conversa para compartilhar.

Guia de Autodesenvolvimento

Simon Sinek tem um modelo simples, mas poderoso, de liderança
inspiradora, começando com um círculo dourado e a pergunta:
“Por quê?” Seus exemplos incluem Apple, Martin Luther King Jr.
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TEDs

CUIDAR
DAS
PESSOAS
Clique aqui para
assistir ou mire
a câmera do
seu celular para
o QR Code.

• Como a diversidade faz times
mais inovadores
Rocio Lorenzo
Diversas empresas são realmente mais inovadoras? Rocío
Lorenzo e sua equipe pesquisaram 171 empresas para
descobrir e a resposta foi um claro “sim”. Em uma palestra que
o ajudará a construir uma empresa melhor e mais robusta,
Lorenzo mergulha nos dados e explica como sua empresa
pode começar a produzir ideias mais novas e criativas,
tratando a diversidade como uma vantagem competitiva.
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#01/2020

42

Índice

Autodesenvolvimento Cuidar das pessoas

Se liga na prática!

Seja em instituições especificas ou em
ações em parceria com a Ourofino, o ato
de colaborar com o coletivo fortalece as
relações, promove a igualdade e a inclusão
humana.

CUIDAR
DAS
PESSOAS

• Outra questão, como está o seu ciclo de
amizades?
Faça uma lista com as 10 pessoas com
quem você mais aprende e perceba o
quanto essa lista é diversa ou não.
Por exemplo: essas pessoas moram no
mesmo pais? Trabalham no mesmo
segmento? Ou falam o mesmo idioma?

Mão na massa para
cuidar das pessoas.
Ações de voluntariados
são práticas importantes
para o desenvolvimento.

Perceba que há oportunidade de diversificar
o meio com que interage e aprende.
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Livros

CONECTAR
COM O
MUNDO

• Os originais
Adam Grant

Como estimular a nossa criatividade?
Como promover um ambiente que
cause divergência de opiniões? Neste
livro podemos desmitificar crenças que
existem em torno das mentes criativas.

Guia de Autodesenvolvimento

• Seja disruptivo!
Jay Samit

A criatividade e inovação precisam sair do
papel. Este livro revela técnicas para executálas, ou seja, além da busca constante pela
atualização do conhecimento, a aplicabilidade
é fundamental ampliar nossa atuação.

#01/2020

• Design Thinking
Tim Brown

Tim Brown é o fundador dessa metodologia
aplicada aos negócios. E mostra como a
estratégia busca sempre uma maneira de
solucionar problemas e inovar processos
por meio de práticas colaborativas.
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Livros

CONECTAR
COM O
MUNDO

• Sprint

Jake Knapp

O Sprint traz a metodologia do Jake
Knapp em sua experiência no Google.
Baseado em cocriação, prototipação
e teste, veja como em 5 dias é possível
inovar com atividades específicas.
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• A cabeça de Steve Jobs
Leander Kahney

O livro apresenta a história, considerando as
competências e os pontos de desenvolvimento
de Steve Jobs como responsável pela
transformação de grandes empresas como
Pixar e Apple. Por mostrar os “dois lados da
moeda” conseguimos aprender com alguns
exemplos, como: sua capacidade em inovar
e tomar decisões e como não aplicar alguns
comportamentos, como: egocentrismo
e dificuldade nos relacionamentos.
#01/2020

• O jeito Disney de
encantar os clientes
Concordam que a arte de encantar os clientes
(e todos) faz parte do DNA da Disney desde
a sua fundação? O propósito da companhia
em criar felicidade faz com que o seu cliente
seja o centro das suas ações. Organizar
os processos e a constância em exceder a
expectativa do cliente faz com que a busca pelo
conhecimento seja diária e faça parte da rotina.
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Livros

CONECTAR
COM O
MUNDO

• Nos Bastidores da Pixar

Bill Capodagli e Lynn Jackson

Quem nunca se emocionou com os filmes da sequência Toy Story? Entrou
na adrenalina de Carros ou se encantou pelo Nemo? As animações da Pixar
trazem magia à nossa vida, mas além disso, a empresa tem muito o que nos
ensinar sobre como podemos nos conectar com o mundo, em busca do sucesso
no meio corporativo. “Nos Bastidores da Pixar”, escrito por Bill Capodagli e
Lynn Jackson você encontrará lições para o estímulo da criatividade, como
a educação continuada - onde os funcionários da Pixar precisam dedicar
4 horas semanais aos estudos - o trabalho colaborativo e o interesse em
outros assuntos não diretamente correlacionados à sua área de atuação.
Guia de Autodesenvolvimento
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Filmes e séries

CONECTAR
COM O
MUNDO
Clique aqui para
ver o trailer do filme
ou mire a câmera
do seu celular
para o QR Code.

Clique aqui para
ver o trailer do filme
ou mire a câmera
do seu celular
para o QR Code.

• A rede social

• Privacidade
Hackeada

Apresenta a história da criação da maior rede social atualmente:
Facebook. Mostra a complexidade das pessoas e como isso
pode influenciar em suas relações. É desenvolvido com o
caráter motivacional para a busca de objetivos e projetos.

O filme conta a história do escândalo envolvendo
a empresa Cambridge Analytica e as eleições
americanas de 2016. A reflexão desta referência é sobre
a utilização de dados e a privacidade na internet.
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Podcasts

CONECTAR
COM O
MUNDO

• Braincast

Canal atualizado semanalmente com temas
relacionados a criatividade, inovação,
tecnologia e entretenimento. (em português)
Clique aqui para
acessar o site ou
mire a câmera do
seu celular para
o QR Code.
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• Future Squared

Inovação corporativa, empreendedorismo
e auto aperfeiçoamento. Insights sobre
economia global do século 21. (em inglês)
Clique aqui para
acessar o site ou
mire a câmera do
seu celular para
o QR Code.

• Disruptivo. TV

Entrevistas com empreendedores com negócios
que impactam a vida das pessoas e são
economicamente rentáveis. (em espanhol)
Clique aqui para
acessar o site ou
mire a câmera do
seu celular para
o QR Code.
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TEDs

CONECTAR
COM O
MUNDO
Clique aqui para
assistir ou mire
a câmera do
seu celular para
o QR Code.

Clique aqui para
assistir ou mire
a câmera do
seu celular para
o QR Code.

• Os surpreendentes hábitos dos
pensadores originais
Adam Grant

• Reinventando o pensamento criativo
Luc de Brabandere
Pensar fora da caixa é uma das estratégias de inovação mais
citadas. O filósofo corporativo Luc de Brabandere ponderou
exatamente o que estava acontecendo em nossas mentes
quando pensamos de forma criativa e compartilha sua
própria perspectiva sobre essa estratégia. Ele argumenta
que as ideias mais incríveis não vêm apenas de pensar além
do perímetro de nossa percepção atual, mas de realocar
nossas mentes para uma caixa totalmente diferente, onde
as ideias pré-concebidas não limitam a imaginação.

Como as pessoas criativas têm grandes ideias? O psicólogo
organizacional Adam Grant estuda os “originais” pensadores que
sonham com novas ideias e agem para colocá-las no mundo.
Nesta palestra, aprenda três hábitos inesperados dos originais,
incluindo abraçar o fracasso. “Os maiores originais são os que
mais falham, porque são os que mais tentam”, diz Grant. “Você
precisa de muitas ideias ruins para conseguir algumas boas.”
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COM O
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Clique aqui para
assistir ou mire
a câmera do
seu celular para
o QR Code.

• De onde as boas ideias vêm
Steven Johson
Muitas vezes as pessoas atribuem suas ideias a “Eureka!”
momentos. Mas Steven Johnson mostra como a história conta
uma história diferente. Seu passeio fascinante nos leva das “redes
líquidas” das cafeterias de Londres ao longo e lento palpite
de Charles Darwin sobre a web de alta velocidade de hoje.
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Se liga na prática!

• Já pensou como seria alguma atividade
realizada por você aqui na Ourofino,
realizada em outra empresa? Mesmo que
seja em um outro segmento.
Por exemplo: como é a operação de
uma máquina de chocolates ou como é
o processo de vendas nas empresas de
serviços?

CONECTAR
COM O
MUNDO
Conhece a prática de
benchmarking?
Consiste no processo
de irmos em busca
das melhores práticas
de gestão em uma
organização.

Guia de Autodesenvolvimento

Podemos buscar conhecimento de
boas práticas em empresas nacionais
ou globais. Expandir a abrangência do
compartilhamento de conhecimento.
• Já se perguntou o que as empresas
japoneses fazem diferente da gente
quando se trata de Kaizen? O Linkedin pode
ser um excelente aliado na sua busca.
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E aí,
o que achou?
Vivencie todo o aprendizado que você recebeu e
compartilhe com todas as pessoas que puder. Espalhe
conhecimento, seja inspiração! E claro, siga evoluindo,
buscando, descobrindo cada vez mais o novo.
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Contribua com
este eBook
Você também pode contribuir com dicas,
informações e tudo que possa acrescentar
e tornar este eBook, um material cada
vez mais completo e atualizado para o
aprendizado e desenvolvimento de todos.

Envie tudo para a comunicação:
comunicacao@ourofino.com
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Ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua
produção ou a sua construção.
Quem ensina aprende ao
ensinar e quem aprende
ensina ao aprender.

Paulo Freire

