
Acolher 
para equilibrar

Há mais de sete 
meses vivendo uma 
pandemia, algumas 
situações já foram 
estabelecidas como 
rotina

Mas isso é também 
passageiro (acre-
dite!). Tudo pode 

mudar novamente. E sem 
aviso prévio. Certamente 
você tem colaborado muito 
para minimizar as sequelas 
avassaladoras deste momen-
to - respeita o distanciamento 
social, segue os protocolos 
de higienização, usa máscara 
etc. Sua atitude perante o que 
está posto surtiu e ainda surte 
um efeito bastante positivo 
no coletivo. 

Em meio a tantos aconteci-
mentos dentro e fora de seu 
universo particular, como en-
contrar equilíbrio emocional, 
a mais justa equação? Essa é 
uma pergunta cuja resposta 
só você pode dar e ela será 
única e exclusivamente sua 
- com sua identidade, ne-
cessidades, dores e história 
de vida. 

Aqui no meu mundo, temos 
aproveitado mais momen-
tos juntos em família. Nos 
jantares, por exemplo, nem 
sempre conseguíamos reunir 
todos; isso agora é possível. 
Jogos de tabuleiro aos sába-
dos à noite têm garantido um 
pouco de diversão, andamos 
de bicicleta nos fins de sema-
na e fazemos eventos virtuais 
com o restante da família para 
amenizar a saudade. 

Tenho observado um mo-
vimento muito maior das 
pessoas - e aqui falo como 
líder de RH e também como 
cidadã - na busca por autoco-
nhecimento. Algo necessário 
para qualquer fase da vida, 
mas que, agora em que as 
emoções parecem estar à flor 
da pele e ganham proporção 
e intensidade bem maiores 
do que o habitual, torna-se 
imprescindível. 

Podemos nos sentir, por 
vezes, apáticos ou à beira de 
um colapso mental, ansiosos 

por respostas imediatas para 
tudo, com medo do futu-
ro; afinal, as mudanças ao 
longo desses meses foram 
muitas e as adaptações que 
tivemos de fazer também, e 
tudo isso gera no corpo uma 
sensação de exaustão, como 
se estivéssemos doentes ou 
sem dormir (ainda que depois 
de uma boa noite de sono). 
Para qualquer uma dessas 
situações, falar será sempre 
a melhor solução. 

Compartilhar seus sen-
timentos com um médico, 
um familiar, um amigo, um 
gestor, é de extrema im-
portância. E aqui entendo 
acolhimento como a palavra 
da vez - tanto para os seus 
sentimentos quanto para o 
que o outro lhe confessa ou 
demonstra. 

Empatia e sensibilidade 
também caminham lado a 
lado com isso. Colocar em 
prática a habilidade de escuta 
ativa - ouvir, procurar enten-
der - para só então responder. 

Como companhia, que 
desde o início colocou as 
pessoas no centro de tudo, 
entendemos que esse deva 
ser o norte para cada um 
e, principalmente, para os 
gestores, que se depararam 
com uma nova missão para 
conduzir suas equipes. 

Nesse sentido, estimula-
mos que eles criassem uma 
cultura de empoderamento, 
gentileza e cordialidade en-
tre as pessoas por meio de 
feedbacks e de uma relação 
que priorize transparência, 
honestidade e confiança. 

Promovemos ações que 
falaram sobre saúde mental, 
demos continuidade às aulas 
de ioga e meditação, e, claro, 
nós nos mostramos atentos a 
alguma necessidade específi-
ca dos nossos colaboradores. 
O que estamos vivendo é algo 
inédito para todos. Precisa-
mos estar suficientemente 
saudáveis para conseguirmos 
enfrentar os desafios que a re-
alidade pós-pandemia vai nos 
apresentar, seja no ambiente 
corporativo, seja fora dele. 

(*) - É Diretora de RH da Zoetis Brasil. 
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Muitos desejam aprender em seu próprio ritmo, dependendo de suas necessidades de 
desenvolvimento e interesses.
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A falta de investimento no de-
senvolvimento de carreira é 
um dos principais motivos 

da resignação do funcionário na 
empresa, já a oportunidade de 
aprender é um dos principais 
motivos pelos quais as pessoas 
aceitam uma oferta de trabalho. 
O aprendizado no trabalho é uma 
mistura de treinamento técnico 
e aprendizado através de outras 
pessoas. 

Isso porque normalmente, adqui-
rimos conhecimentos, habilidades 
e conselhos observando colegas de 
trabalho resolvendo problemas e 
interagindo em um ambiente de 
escritório. Então, como podemos 
garantir o aprendizado contínuo 
quando os espaços comuns de 
escritório são retirados? No fu-
turo, essa é uma questão que as 
equipes de RH, líderes e os ge-
rentes deverão trabalhar juntos, 
para garantir que os funcionários 
tenham a oportunidade de desen-
volvimento de carreira enquanto 
trabalham remotamente. Aqui es-
tão três maneiras de incorporar o 
aprendizado no local de trabalho: 

 1) Crie uma cultura de apren-
dizagem contínua - O RH 
pode conduzir essa evolução 
de aprendizado, mas essa 
prática exige a adesão de 
todos os interessados - exe-
cutivos, gerentes e demais 
colaboradores. É essencial 
facilitar o gerenciamento 
de desempenho. Os geren-
tes podem elaborar planos 
de desenvolvimento com 
funcionários remotos para 
abordar o aprendizado das 
habilidades exigidas agora 
e mapear as habilidades que 
serão necessárias no curto, 
médio e longo prazos. 

 2) Capacite os funcionários 
para liderar sua própria 
aprendizagem - Muitos 
desejam aprender em seu 
próprio ritmo, dependendo 
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Como incentivar o aprendizado 
contínuo ao trabalhar remotamente
Oportunidades de aprender e se desenvolver são características de um ótimo lugar para se trabalhar

de suas necessidades de de-
senvolvimento e interesses. 
Porém, ainda é importante 
que os gerentes sugiram 
maneiras de melhorar e 
reservem um tempo para 
verificar o aprendizado de 
sua equipe e oferecer novos 
desafios e oportunidades. 
Principalmente agora, com 
uma série de distrações em 
casa, os funcionários remotos 
precisam do apoio de líderes 
para criar espaço e tempo 
para aprender. 

  Para reduzir o atrito, o apren-
dizado deve ser integrado 
às atividades diárias e estar 
disponível em qualquer lugar, 
em qualquer dispositivo. Para 
atender a essas expectati-
vas, as organizações estão 
empregando ferramentas de 
colaboração, aprendizagem 
multifuncional baseada em 
projetos, criando mercados 
de aprendizagem online e 
fóruns de mentoria estrutu-
rados. 

 3) Una o aprendizado ao 
desenvolvimento de car-
reira - Como líder, seja 
proativo ao conectar clara-
mente as oportunidades de 

aprendizagem com projetos e 
vagas de mobilidade interna 
alinhadas com os interesses 
de carreira dos funcionários. 
Isso ajuda os funcionários a 
ver os diferentes caminhos 
de desenvolvimento de car-
reira disponíveis para eles e 
a identificar as habilidades 
necessárias para chegar lá. 

As atividades de desenvolvimen-
to devem estar alinhadas às futuras 
aspirações de carreira, pois o trei-
namento sem a capacidade de utili-
zar as habilidades aprendidas pode 
desmotivar os indivíduos. Criar 
uma base onde os funcionários 
são apoiados e incentivados a se 
engajar no aprendizado contínuo 
exige tempo, esforço e recursos. 

Porém, quanto mais um fun-
cionário sabe, mais ele se sente 
conectado à organização e moti-
vado para o sucesso. Investir no 
aprendizado contínuo ajudará a 
criar funcionários qualificados e 
engajados que podem ajudar uma 
organização a enfrentar quaisquer 
desafios que o futuro traga. Pense 
nisso! 

(*) - Atua como executivo e também como professor 
para turmas de MBA na Fundação Dom Cabral, é 

palestrante e escritor. Também ministra aulas para 
executivos sobre poder e tomada de decisão (www.

uraniobonoldi.com.br).


