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OPINIÃO

Ownership:
como despertar o 

sentimento de dono 
dentro das empresas

O conceito de ownership, 

que pode ser traduzido 

como “sentimento de 

dono”, é uma habilidade 

comportamental que 

tem se tornado requisito 

em muitos processos 

seletivos

Os profissionais que 
possuem essa caracte-
rística em sua perso-

nalidade acabam tendo mais 
oportunidades de crescimento 
de carreira, afi nal, aqueles que 
se dedicam ao negócio com o 
empenho de um empreende-
dor, no médio e longo prazo, 
acabam se tornando os líderes 
de alta gestão da empresa.

É claro que o sentimento de 
propriedade é algo intrínseco à 
personalidade de algumas pes-
soas. Mas, podemos estimular 
essa característica quando 
estamos trabalhando em uma 
empresa que amamos, naque-
les ambientes que ressoam 
com o nosso propósito pessoal 
e que temos afi nidade com a 
cultura e valores. À medida 
que acreditamos na empre-
sa para a qual trabalhamos, 
podemos influenciar nosso 
comportamento e adquirir essa 
habilidade.

Quero propor uma análise 
sobre o perfi l de empreendedor 
e, a partir disso, sugerir atitu-
des que podem ser agregadas 
ao perfi l profi ssional. Afi nal de 
contas, empreendedor não é só 
aquele que abre uma empresa. 
Por exemplo, a iniciativa para 
implementar mudanças é algo 
próprio de um empreendedor 
que pode ser adicionado ao 
perfi l de qualquer profi ssional. 
Outros exemplos são: atitude 
para tomar riscos de maneira 
controlada, resiliência, visão 
sistêmica e de longo prazo, 
espírito criativo, olhar voltado 
para inovação, experimenta-
ção, responsabilização perante 
os resultados, entre outros.

Dessas habilidades citadas, 
todas se encaixam no perfi l 
profi ssional de uma pessoa 
que tem esse sentimento de 
dono. Meu principal conselho 
para aqueles que desejam 
desenvolver esse conceito 
ownership é investir primeiro 
em sua capacidade de se res-
ponsabilizar pelos resultados 
de sua equipe, ou seja, assumir 
os riscos de uma mudança 
operacional e estratégica em 
prol de realizar um projeto ou 

tarefa, com recursos diferentes 
e de maneiras diversas.

Outra habilidade precisa 
ser a experimentação, não 
ter medo de errar e construir 
melhorias em cima dos erros/
acertos que acontecem ao lon-
go do processo. Ter esse olhar 
incremental para as ideias. A 
zona de conforto certamente 
é o principal inimigo de todos 
os profi ssionais que desejam 
crescer na carreira. Elas nos 
mantém “confortáveis” e 
relaxados, enquanto o que 
realmente precisamos para 
alcançar novos objetivos é um 
estado de relativa ansiedade, 
estresse e incomodo. Por fi m, 
a resiliência, ou seja, esse 
olhar humano e empático que 
precisamos ter para lidar com 
as adversidades, confl itos e 
com um ambiente de pressão.

Certamente, o departamen-
to de recursos humanos pode 
agir para criar um ambiente 
propício para que o owner-
ship afl ore nos profi ssionais. 
Contudo, as pessoas são as 
principais responsáveis por de-
senvolver essa habilidade com-
portamental, enquanto o líder 
imediato e o RH são apenas 
coadjuvantes nesse processo. 
Os profi ssionais que possuem 
esse sentimento de dono em 
sua personalidade não gos-
tam de serem mandados, eles 
almejam autonomia, liberdade 
para criar, arriscar e errar. São 
pessoas que trabalham bem 
orientados para o resultado e 
não para a operação.

Um fator crucial é recrutar 
pessoas que têm aderência 
com a cultura organizacional. 
Afi nal, não adianta ter todas 
as características citadas e 
outras tantas, se o profi ssio-
nal não se identifi car com a 
cultura e com os valores da 
organização. Aqueles que se 
encaixam nesse perfi l compor-
tamental, que já trabalham em 
empresas as quais admiram e 
que encontram na organização 
uma maneira de realizar e 
exercer seu propósito pessoal, 
possuem muito mais chances 
de se tornarem os líderes de 
alta gestão das empresas que 
amam. 

E você, está pronto para 
desenvolver seu perfi l de dono 
no seu trabalho? 

(*) - Graduado em administração de 
empresas, com especialização em 

Business pela Australian Professional 
Skills Institute, é headhunter na Trend 

Recruitment.

Dalton Morishita (*)
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de acesso diário também está disponível. 
Além de conceder itens indispensáveis 
para aprimoramentos e os especiais Selos 
de Shakatu, ele recompensará jogadores 
com um imponente e exclusivo Cavalo Tier 
8 (https://blackdesert.playredfox.com).

Black Desert Online e, agora, criará eventos 
secretos aleatoriamente durante as parti-
das no modo Battle Royale e garantirão 
recompensas incríveis aos que cumpri-
rem as missões do game. Nos próximos 
dias, o novo calendário de recompensas 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Pós-graduação voltada para e-commerce é 
lançada no Brasil
@A Fundação Instituto de administração Business School (FIA) vai 

realizar em parceria com a multinacional brasileira de tecnologia, 
VTEX, a primeira pós-graduação de e-commerce do Brasil. O curso 
“Desenvolvimento e Gestão de Negócios no E-commerce”, tem como 
objetivo capacitar gestores de empresas ou empreendedores para a 
criação, desenvolvimento e crescimento de negócios no ambiente di-
gital. ‘Comportamento do Consumidor no E-commerce’, ‘Proposta de 
Valor: Estratégias para o Desenvolvimento de Ofertas’, ‘Estratégias de 
Negócios em Marketplace’, ‘Gestão Empreendedora para Comunicação, 
Arte e Design’ e ‘Gestão do Fluxo de Pagamentos’, serão alguns dos 
temas abordados nos oito módulos que contabilizam 360 horas/aula, 
segundo explica o coordenador e professor do curso, Pedro Teberga. 
“Esse curso traz uma nova proposta de ensino, que combina conteúdo 
de qualidade e atividades hands-on. O objetivo é formar profi ssionais de 
alto nível que atendam perfeitamente às necessidades do mercado. O 
aluno terá plena formação para gerenciar seu próprio e-commerce ou 
de grandes empresas do setor. Além disso, nossos professores são, na 
grande maioria, executivos do mercado, das empresas parceiras como 
a VTEX”, conta ele (https://fi a.com.br/pos-graduacao/desenvolvimento-
-gestao-negocios-commerce/).

A longa espera acabou e a partir de hoje, 
27 de fevereiro, já é possível obter cupons 
especiais que permitem a troca de armas 
nos servidores sul-americanos do Black 
Desert Online. Ao aproveitar esta oportu-
nidade inédita, que estará disponível na 
loja ofi cial do game por tempo limitado, 
os jogadores podem comparar o Cupom 
de Troca de Arma Principal, o Cupom de 
Troca de Arma Secundária e o Cupom de 
Troca de Arma Despertada com 20% de 
desconto até a próxima quarta, 6 de março, 
antes da manutenção do jogo.

Além disso, todos os aventureiros que 
comprarem qualquer um dos cupons du-
rante o período da promoção, participarão 
do sorteio de moedas do jogo em que serão 
selecionados 100 jogadores para receber 
1.000 BD Coins. E não acaba por aqui, o 
Campo Sombrio chegou ofi cialmente ao 

Agora é possível trocar de arma no
Black Desert Online

Quem aproveitar a promoção limitada para adquirir um Cupom de Troca de Arma terá chances de faturar BD Coins

Um estudo realizado pela 
organização de linguística SIL 
International, com sede nos 
Estados Unidos, revelou que 
o italiano se tornou em 2018 o 
quarto idioma mais estudado 
no mundo, ultrapassando o 
francês. A língua do “país da 
bota” aparece atrás apenas 
do inglês, do espanhol e do 
mandarim. 

Parte desse resultado se 
deve ao alcance dos institu-
tos italianos de cultura, que 
no ano acadêmico 2016/17 
acumulavam mais de 2,1 mi-
lhões de estudantes em 115 
países, segundo o jornal ‘Il 
Sole 24 Ore’. 

Na classifi cação dos idio-
mas por número de falantes, 
o inglês segue na liderança, 
com 1,19 bilhão de pessoas, o 
equivalente a 17% da popula-
ção mundial. 

A língua do “país da bota” aparece atrás apenas do inglês, do 

espanhol e do mandarim.

Os dois líderes conver-
saram frente a frente 
durante cerca de 20 

minutos e depois participaram 
de um jantar com seus colabo-
radores mais próximos.

Trump estava acompanhado 
pelo secretário de Estado Mike 
Pompeo e pelo chefe de Gabi-
nete Mick Mulvaney. O conse-
lheiro para Segurança Nacional, 
John Bolton, que evocara uma 
desnuclearização da Coreia do 
Norte seguindo o modelo da 
Líbia, está em Hanói, mas não 
participou do jantar.

Já Kim teve a seu lado o 
“braço direito” Kim Yong-chol 
e o ministro das Relações Ex-
teriores Ri Yong-ho. O objetivo 
dos compromissos ontem eram 
criar um clima cordial antes da 
discussão efetiva sobre os te-
mas mais delicados da reunião, 
como a desnuclearização da 
Península Coreana. Há rumores 
de que os dois líderes possam 
chegar a um acordo para decla-
rar o fi m da Guerra da Coreia, 
interrompida por um armistício 
em 1953. 

A cúpula começou pontual-
mente às 18h30 (8h30 em Bra-
sília), no hotel Sofi tel Legend 
Metropole, com um aperto de 

Donald Trump e Kim Jong-un durante cúpula em Hanói, no Vietnã.
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Trump e Kim encerram primeiro 
dia de cúpula no Vietnã

Terminou a primeira parte da cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder 
da Coreia do Norte, Kim Jong-un, realizada ontem (27), em Hanói, capital do Vietnã

mãos entre Trump e Kim, que 
se mostravam sorridentes. 
“Acredito que seu país tem um 
potencial econômico incrível”, 
declarou o presidente ameri-
cano, prevendo uma “situação 
verdadeiramente maravilhosa 
em longo prazo”. 

Já o norte-coreano chamou 
de “corajosa” a decisão de 
Trump de participar da cúpu-
la e disse que os dois países 
“superaram a desconfiança”. 

“Estou confiante em alcan-
çar grandes resultados que 
agradem a todos”, ressaltou.

Essa é a segunda reunião 
entre Kim e Trump, após a 
cúpula de 12 de junho de 
2018, em Singapura, quando 
ambos se comprometeram 
com a desnuclearização da 
Península Coreana. No ano 
anterior, os dois haviam tro-
cado ameaças de destruição 
mútua e deixado a região à 

beira de uma guerra, mas 
Trump passou a apostar no 
diálogo para resolver a crise 
e chegou a dizer que ele e 
Kim estavam “apaixonados”.

A reaproximação acontece 
após pesadas sanções da co-
munidade internacional contra 
o regime de Pyongyang, que 
conseguiu desenvolver ogivas 
nucleares e mísseis intercon-
tinentais capazes de atingir os 
EUA (ANSA).

Italiano passa francês e é o 
quarto idioma mais estudado

Na sequência estão o man-
darim (1,107 bilhão), o hindu 
(697,4 milhões), o espanhol 
(512,9 milhões), o árabe (422 
milhões), o francês (284,9 mi-
lhões), o malaio (281 milhões), 

o russo (264,3 milhões) e o 
bengali (262,8 milhões). O por-
tuguês aparece na 10º posição, 
com 236,5 milhões de falantes, 
enquanto o italiano é o 21º colo-
cado, com 67 milhões (ANSA).
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Taxa de desemprego 
voltou a crescer 

Infl uenciada pela sazonalidade 
de início do ano, a taxa de deso-
cupação do país voltou a crescer 
depois de duas quedas consecu-
tivas e fechou o trimestre móvel 
encerrado em janeiro em 12%, 
resultado 0,3 ponto percentual 
superior aos 11,7% relativos ao 
trimestre encerrado em outubro 
do ano passado. Com a alta, a 
população desocupada passou a 
12,7 milhões – crescimento de 2,6% 
(mais 318 mil pessoas) frente ao 
trimestre agosto a outubro de 2018.

Os dados fazem parte da pes-
quisa divulgada ontem (27), pelo 
IBGE. Em relação ao trimestre mó-
vel de novembro de 2017 a janeiro 
de 2018 (12,2%), o quadro foi de 
estabilidade. A subutilização da 
força de trabalho fi cou em 24,3% 
no período, somando 27,5 milhões 
de pessoas. Na avaliação do coor-
denador de Trabalho e Rendimento 
do IBGE, Cimar Azeredo, a alta 
foi provocada pela sazonalidade 
comum a esta época do ano.

“Com a entrada do mês de janei-
ro, houve um aumento da taxa de 
desocupação. É algo sazonal, é co-
mum a taxa aumentar nessa época 
do ano por causa da diminuição da 
ocupação, explicou. Mesmo com o 
fator sazonalidade, o coordenador 
do IBGE destacou o fato de que este 
trimestre fechado em janeiro foi 
“menos favorável” que os mesmos 
períodos de 2018 e 2017 (ABr).


