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Uma empresa pode ter a melhor 

tecnologia, mas se não tiver uma 

equipe unida e comprometida com 

o negócio, não será possível 

alcançar as metas e os objetivos 

organizacionais. 

Gerenciar Pessoas é um desafio 

em qualquer ambiente profissional, 

mas em organizações de saúde, as 

emoções podem exercer uma 

influência maior.
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1. GESTÃO DE PESSOAS NO 
CONTEXTO ATUAL

O QUE É GESTÃO DE PESSOAS?

A gestão de pessoas ganhou bastante força nos últimos anos. 
Administrar pessoas e potencializar o desempenho se tornou 
um grande diferencial competitivo nas empresas.
Por isso, fazer uma gestão de pessoas adequada, não se trata 
apenas de procurar deixar seus colaboradores satisfeitos e 
motivados, mas de criar uma estratégia completa em busca do 
desenvolvimento, capacitação e humanização. 

APLICAÇÃO NO CONTEXTO ATUAL
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2. MOTIVAÇÃO

QUAIS OS DESAFIOS ATUAIS?

CINCO ESTRATÉGIAS PARA CRIAR EQUIPES DE 

ALTA PERFORMANCE

1. OBSERVAÇÃO – Falar algo sobre seu liderado ou sobre seu 
comportamento.

2. PEDIDO – Pedir para que faça algo. (Exemplo: - “Posso 
contar com você?” ou – “Pode me ajudar?”

3. DESAFIO – Encorajar seu liderado a pensar de forma 
diferente a respeito daquilo que está fazendo. Ter um 
propósito. Desenvolver uma nova Cultura Organizacional.

4. INFORMAÇÃO – Transmitir informações e ideias. Dar as 
pessoas livre acesso a informação. Use as discussões para 
aprimorar as decisões e as soluções.

5. INSPIRAÇÃO – Ser um líder inspirador. Contar suas histórias 
de sucesso e fracassos. Aconselhar.
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3. DESENVOLVIMENTO DE 
EQUIPES
COMO AS EQUIPES FUNCIONAM NA PRÁTICA?

10 SOLUÇÕES PARA 

DESENVOLVER SUA EQUIPE

1. Trabalhar a cultura da equipe.

2. Assegurar treinamento e orientação.

3. Assegurar os recursos necessários.

4. Ter a pessoa certa no lugar certo.

5. Manter as regras claras e ter normas efetivas.

6. Compartilhar metas.

7. Criar um ambiente de confiança.

8. Criar relacionamentos.

9. Estimular a união.

10.Dar feedback.



7

TIPOS DE FEEDBACK
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DELEGAÇÃO

VOCÊ COSTUMA DELEGAR TAREFAS QUE NÃO REPRESENTAM O 
MELHOR USO DO SEU TEMPO E ENERGIA?

8 PASSOS PARA UMA 

COMUNICAÇÃO ASSERVITA

1. Foque em suas atividades estratégicas.

2. Delegue as atividades no qual você tem maior 

dificuldade de executar.

3. Faça isso a uma pessoa que tenha competência 

comprovada.

4. Defina a tarefa claramente.

5. Determine um prazo.

6. Certifique-se dos recursos necessários.

7. Coloque tudo isso por escrito.

8. Acompanhe.
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APLICAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ASSERTIVA

1. Qual é a atividade ou tarefa que não representa o maior o maior e melhor 

uso do seu tempo, mas que é, contudo, importante para o sucesso do seu 

negócio?

2. Que habilidades e experiências uma pessoa precisa para realizar as 

atividades ou tarefas com eficiência e eficácia? Quem tem essas 

qualificações e está disponível? A pessoa pode ser um membro de sua 

equipe ou um contratante independente para quem você possa terceirizar.

3. Você definiu claramente a atividade ou tarefa que você vai delegar? 

(Descreva detalhadamente os resultados esperados quando a atividade 

delegada ou tarefa for concluída com êxito).

4. Qual é o prazo para a conclusão bem-sucedida da atividade ou tarefa 

delegada? Quais serão os critérios de referência ou resultados de curto 

prazo através dos quais você irá mensurar o progresso da atividade ou 

tarefa delegada?

5. Que recursos serão necessários para a execução de forma eficiente e 

eficaz da atividade ou tarefa delegada?

6. Quais serão as consequências para a pessoa que você irá delegar a 

atividade ou tarefa quando ela concluí-la com êxito?

7. Quais serão as consequências se esta pessoa não concluir com sucesso a 

atividade ou tarefa?

8. Que ações serão tomadas imediatamente a partir dos resultados 

adquiridos nesta sessão.?



QUER PARTICIPAR DO 

CURSO DE GESTÃO 
DE PESSOAS EM 
ORGANIZAÇÕES 

DE SAÚDE??

Converse comigo:

Profa. Daniela de Oliveira

(21) 97630-3226

oliveiraconsult@gmail.com

www.danieladeoliveira.com.br

TENHO UMA CONDIÇÃO 

ESPECIAL PARA SUA 

PARTICIPAÇÃO!

mailto:oliveiraconsult@gmail.com
http://www.danieladeoliveira.com.br/

