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1) O que é uma empresa?

O que seria a gestão sustentável de uma
empresa?



O mundo mudou



As pessoas evoluíram

O mundo mudou



As Instituições não se adaptaram

As pessoas evoluíram

O mundo mudou



mais conectados mais inteligentes mais instruídos

Existem hoje 
mais números de 
telefones ativos 
do que pessoas.

O efeito Flynn

O Facebook 
tem hoje mais 
de 1,2 bilhão 
de membros.



Ascensão de Valores Femininos

competir • 

hierarquias, regras •

infiltrar • 

explicar • 

independente •

firme •

convicto • 

durão • 

realização • 

disciplinado •

• colaborar

• redes, alianças

• adaptar

• explorar

• interdependente

• flexível, conciliadora

• compreensiva

• discussão, aberta

• relacionamentos

• aprendizado



Os dogmas de um
passado calmo são
inadequados a um

presente tempestuoso...
Como o nosso caso é

novo, temos de pensar e
agir

de maneira nova

abraham l i n c o l n



O que será preciso para que as empresas 

prosperem de maneira sustentável?



O poder do propósito



O poder do propósito

Éa diferença que 
você tenta fazer 

no mundo.

Norteia tudo 
o que você faz.

Ésua razão de ser 
que vai além de 
ganhar dinheiro

É importante
para todos os
stakeholders.

Geralmente resulta em 
você ganhar mais dinheiro 

do que julgava.



Asempresas têm de mudar o foco, da Maximização

do Lucro para a Maximização do Propósito.



Acultura engole a estratégia

no café da manhã! PETER DRUCKER



Amaioria das empresas funciona

à base do medo e do estresse



Dos americanos trabalham
para empresas que, a seu ver, não se

importam com eles como pessoas.

Voltam para casa todos os dias

sentindo-se estressadas e não

realizadas.

88%



- T.G.1.1..............



Porcentagem dos trabalhadores
norte- americanos que estão:

30%
Ativamente 
engajados

50%
Não 

engajados

20%
Ativamente

desengajados

Custo do engajamento: US$550 bilhões por ano em produtividade perdida



Negócios não são um

jogo.



Negócios não sãoum 

problema matemático.



Negócios não são uma

máquina.



Negócios não são guerra.



Negócios dizem respeito

à vida real de pessoas reais.



Éuma das coisas mais

humanas que fazemos.



Portanto, devemos sempre medir nosso sucesso

pela maneira como tocamos a vida das pessoas.



As pessoas não querem ser geridas.

As pessoas querem ser 

cuidadas, 

celebradas,inspiradas.



2 – Em uma empresa sustentável, focada em 
pessoas, perguntas que não se calam sobre o 
papel de GP...



Valores são efetivamente vividos?

Existe um clima de aprendizado continuo?

Existe um clima de avaliação continua e permanente? É 
uma avaliação punitiva ou construtiva?

Qual o grau de autonomia que as pessoas têm?

Todos sabem porquê fazem o que fazem? E qual a 
importância do seu trabalho para atingirem o 
proposito? 

Os lideres conhecem seus liderados? 



Quem promove uma pessoa? 

Todos podem falar com todos? 

Quais os indicadores de sucesso do GP?

O presidente é funcionário do GP?  

Os projetos estão alinhados com a estratégia da 
empresa? 

Qual a interação com o presidente?

Quais as agendas o GP deveria estar?



Qual a agenda de curto, médio e longo prazos do GP?

O GP tem certeza que os projetos estão alinhados com a 
estratégia do negócio?

Qual a credibilidade do GP hoje e como ela é evidenciada?

O Presidente contrataria o seu atual GP?

O cargo de presidente é um cargo solitário. Qual a contribuição 
do GP para minimizar este aspecto?

Existe um clima de absoluta confiança? 



3 – Agenda GP



Alinhamento 
estratégias 

e projetos  GP –
parceiro do negócio
Parcerias internas

Desenvolvimento do 
time nas competências 

do negócio

Carreira e 
Sucessão

Comunicação 
Interna e 

Endomarketing

Gestão das 
informações

Big Data

Cultura e Clima

Agenda GP

Liderança
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4 – Competências e valores  GP



Resilente

Confiável e 
transparente

Conhecer  negócio, 
atualizado, focado em 
resultado e no coletivoFlexível e com 

firmeza de 
propósito

Competências e 

valores
Agente de 

mudança e uso 
da criatividade Auto liderança

http://executivachefe.com.br/estrategia-empresarial/o-que-e-estrategia/
http://executivachefe.com.br/estrategia-empresarial/o-que-e-estrategia/


5 – Posturas e comportamentos do GP



Zelador dos 
valores e da 

cultura

Instigante e 
inconformado

Referência 
interna 

Conciliar 
papeis: 

consultor, 
integrador, 

questionador

Integrar práticas e 
pessoas

Posturas e 

Comportamentos

Referência para 
o lideranças e 

Presidente



6 – Um pouco disso na Anima



Transformar o país
pela educação…

... sendo referência em práticas inovadoras de
aprendizagem e gestão, respeito à pluralidade,
valorização das pessoas e compromisso com

o desenvolvimento sustentável.



Acreditamos que...



Somos todos educadores



Temos valores fortes que nos permitem

claramente identificar o que é aceitável

e o que é inegociável
transparência



Temos nossos sonhos ancorados na Anima



Eque... aAnima é maior do que os fundadores



Essência Anima

Gente, Equipe, 
Paixão, Valores, 

SONHO.

Capacidade de 
entrega, fazer 
acontecer e 

executarEstratégia como
“Bússola”, Norte, 
Visão de futuro



Pessoas – Desenvolvimento – Treinamento/Liderança



Pessoas – Desenvolvimento – Avaliação/Sucessão



Pessoas – Cultura – Meritocracia



Pessoas – Cultura – Pertencimento/Clima



Pessoas – Cultura – Pertencimento/Clima



Pessoas – Cultura – Pertencimento/Clima



Para transformar o país pela educação é

preciso ter gente apaixonada pelo o que faz



Para onde vamos?



O que fazemos em vida
ecoa na eternidade!



OBRIGADO!

daniel.castanho@animaeducacao.com.br


