
Palestrante: 

Como superar barreiras internas na implantação da 
Governança de pessoas

PALESTRANTE: Prof. Daniel Jezini - IBGP



Hummm

Apresentador
Notas de apresentação
Bora pular! Esta tudo na cabeça. A distância, a técnica, o treino.O resultado...SQN



Apresentador
Notas de apresentação
Tá faltando o patrocínio...Talvez você vai no Chefe do chefe. Na AA. Ele pode te dar duas respostas.



Apresentador
Notas de apresentação
Eu preciso desse SIGA!!!!É isso!!SQN!Por que na hora em que só deixar você seguir. Melhorar o iGov.Na hora em que tocar a zona de conforto de alguém... Fala aí.O projeto vai estar engarrafado na linha vermelha em dia de arrastão.Perdeu. Engavetou. Já era.



Apresentador
Notas de apresentação
Não PULAR, sim REMOVER!Quando você sabe que as barreiras estão sendo removidas?Quando seu projeto, seu discurso está na boca de autoridades, mesmo quando não é consenso. “Entendi – não é aprovação, é apoio.”



Só uma 
ajudinha 

Apresentador
Notas de apresentação
Declaração de patrocínio.Isso que vai dar o que eu preciso. NÃO.Só é suficiente se for barato e não mexer com ninguém, mas aí você não precisa ouvir isso.NÃO.



#tamojunto

Apresentador
Notas de apresentação
Para comprar as brigas transformadoras, ele precisam pensar como você. Difícil? CLARO QUE É.Mas quando acontece, é lindo!Ministros – falando. Dois eventos. E os outros olhando para mim: “Você escreveu isso”. Outro evento no Senado. Sei que muitos estão pensando: No TCU isso funciona. Você não conhece a minha realidade, a minha organização é assim – conservadora, sem estrutura... sei lá. Ninguém concorda em nada. Só o fulano decide, ninguém consegue falar com ele quanto mais influenciá-lo. Está lá há desde Jk, ou cada semana é um diferente, a porta do gabinete é giratória. Toda iniciativa, projeto ou ideia a favor de qualquer governança tem a mesma fragilidade. Você acha que só você passa por isso? Vou contar minha história aqui. O que enfrentei as mesmas dificuldades. Falta de patrocínio Distância do negócio(se o gestor for completamente do mal, não consigo te ajudar)O gestor está lá para dar resultados. Tem dificuldade de imaginar como um projeto de implantação de governança.Governança de pessoas, termo cunhado pelo TCU que quer dizer gestão estratégica de pessoas.Alocação de pessoas, capacitação, avaliação de desempenho. Planos e Processos que buscam assegurar que haverá pessoas preparadas para que a organização gere valor para as partes interessadas.Você, meu caro que tenta implantar isso tem uma tarefa difícil.(Iana, plano de sucessão poderia começar com o Ministério parar de avisar da exoneração de pessoas pelo DOU). Vai levar isso, para a AA – mensagem de que precisamos implantar GP, por que:	- o TCU, CNJ, TSE está recomendando. E eles vão cobrar!! Nada pessoal. 	- nosso iGovPessoas está feio. (falei com o Fred do BD)	- é uma boa prática – toda organização que se preza tem a prática X, plano de capacitação. Código de ética, avaliação de desempenho. Varia com o mestrado de quem propõe. Daí, a AA, que precisa trabalhar com recursos limitados, responde:- concordo com você, o TCU está cobrando e tal... nosso igov tá baixo... como podemos instalar esse aplicativo Govpessoas, com o menor custo possível? Não temos um plano de capacitação, organiza os cursos aí, pode tema. Avaliação de desempenho? Temos! Parece apuração de escola de samba - todo mundo 10, quase sempre. Tem o processo? Tem!Criou valor? Cabe uma autocrítica aqui.(POTES)





#naoesóorodrigohilbert



Apresentador
Notas de apresentação
(POTES) #nãoésóorodrigohilbertCria-se um processo que só gera papel! Na melhor das hipóteses. Na pior, atrapalha.NÃO TRANSFORMA – NÃO AMADURECEMas aí... tudo muda. Por que agora é sério, vamos implantar governança de verdade! PATROCÍNIO!!!O que se faz: Cria o cargo! Responsável pela governança de pessoas. Pronto: implanta aí! Como? Por onde eu começo? Se vira.(e começa de novo: O TCU, o iGov, boas práticas...)Crise de identidade infinita. Vai levar para a terapia. O meu sonho é mexer com isso. Digno de ChapolinOficial: vira um zumbi da governança, tentando implantar ideias usando um resíduo de pressão dos órgãos de controle. 



Apresentador
Notas de apresentação
Nosso negócio aqui não é pular essas barreiras.  No próximo projeto ela vai estar lá de novo. Queremos removê-las.Elas são removidas quando as pessoas aprendem a ver a solução como nós a vemos. Só para quem tem UM PROBLEMA REAL A RESOLVER – E UMA SOLUÇÃO REALPENSAR COMO NÓS (imagine isso, todos acreditando que o melhor caminho é esse que você enxerga).Organizações são feitas de pessoas. Regulamento contra, muda-se.Até a língua portuguesa muda quando todo mundo concorda. Para implantar projetos e transformar as organizações, precisamos influenciar pessoas, influenciar nossos líderes e colegas. Transformando as pessoas, transformaremos as organizações. Transformando instituições – o Brasil. Precisamos de AGENTES DE MUDANÇA. ---- x ----MINHA HISTÓRIAQuando pedi exoneração do cargo de secretário da Sefti.(Ansiedade, licenças médicas, não curtia – mas eu curto transformar as coisas – O que eu mais gostei de fazer – governança – maior poder transformadorFalei com o chefe que queria unificar os levantamentos (SINAL VERDE – Fui calar com ele no recesso: - O que você precisa? Contando que não seja pessoas ou $$, um abraço, um ombro amigo)OBJEÇÕES(FALTA DE APOIO)Quatro secretarias diferentes (a minha tinha ficado traumatizada com o primeiro levantamento, e os colegas tinham pegado ranço de governança), prioridades diferentes (nem a minha gostava do projeto) e levar para as contas anuais – 5ª secretaria e uma que não gostava muito do projeto de dominação global.(EVENTO PROBLEMÁTICO)Nardes/Temer Fogo Amigo = Gerou resistência(CARO)Ano passado, a proposta estava demorando para ser aprovada. Ninguém era abertamente contra. Fomos ver o custo era quase o triplo da segunda auditoria mais cara. Precisava de justificativa. Depois da reunião, estávamos achando barato. E o que estava desconfiado, com muito incentivo dos demais, tinha virado parceiro.  Não só isso, no trabalho de pregação sobre governança – virei referência. Pessoas me chamam, mas eu não tenho tempo. Daí algumas me pagam, o que é um argumento que as vezes funciona. O curioso é que de tanto convencer, sensibilizar pessoas sobre esse assunto. Passei a ensinar os outros a convencer e sensibilizar. Literalmente criei um curso disso. O código da INFLUÊNCIA. Quem me segue no Face ou no Instagram já sabe. Mas por que eu faço isso? Por que se nós não nos transformarmos em apóstolos competentes da mudança, do crescimento. Se não soubermos influenciar e convencer, não só o chefe, em vez de agente de mudança, seremos uma plantação de amarguras, um jardim da frustração. Hoje, vocês estão aqui, num evento de mudança. Amanhã, estaremos iguais aquele colega cínico, sempre vítima das circunstâncias, justificando sem parar por que o brasil não funciona. “Isso não tem jeito mesmo” “feito para não funcionar”. Contando os dias para completar 175 anos para se aposentar.  Tentando convencer sobre avaliação de desempenho.Então, AA, temos que implantar avaliação de desempenho (ou... ou...) por que o:TCU, iGov, TSE, CNJ, Planejamento, Boa práticaOs passos são XXX, concluiremos em 1 ano.



Apresentador
Notas de apresentação
Tentando convencer sobre avaliação de desempenho.Então, AA, temos que implantar avaliação de desempenho (ou... ou...) por que o:TCU, iGov, TSE, CNJ, Planejamento, Boa práticaOs passos são XXX, concluiremos em 1 ano.Não é uma dor, é uma mosca. Quem está com o dentista em dia?



quatro pilares

Apresentador
Notas de apresentação
Para isso, há uma metodologia para apresentar algo de forma a influenciar as pessoas.Você não encontra algumas pessoas que você tem vontade de concordar com elas. Advinha só?  Há um método para isso, um código. – Funciona até em casa, mas espero que a minha espessa não assista isso. Brincando: Ela fez o piloto – jogo limpo. Igualdade de condições. É desse método que vou falar agora. Se você aprender a dominar e implementar, vai ver seus projetos, e sua influência crescerem rapidamente. Três meses. (TEM QUE TER UM PROBLEMA REAL, UMA SOLUÇÂO REAL e TRABALHAR BEM – se você acha que isso é suficiente) Quatro pilares



quatro pilares

sequestro da atenção

cativeiro lógico

Apresentador
Notas de apresentação
Sequestro da atenção	Você precisa disso. É onde tudo começa. Precisamos de atenção de boa qualidade. Está todo mundo esperando só uma oportunidade de responder o Zap. Aqui você garante que vai apresentar o seu caso.Cativeiro lógicoAqui você pega a atenção sequestrada no pilar anterior, a segura o cativeiro. Você vai preparar a armadilha. Vou até aprofundar um pouco mais nele, por ser essencial. Tem um problema – soluçãoGastamos tempo falando de como chegar na solução. Sabe o que acontece – o principal motivador da decisão fica perdido! O Por que. AA NÃO PRECISA ENTENDER COMO, SÓ O POR QUE.PRECISAMOS FALAR DA COMPLICAÇÃO.Falar do problema? NÃO – Falar da COMPLICAÇÃO (Projeção no TEMPO de problema)	Avaliação de desempenho	



Bora 
mudar o 
mundo!

Ganho 
pra isso

Sou 
estável



Bora 
mudar o 
mundo!

Ganho 
pra isso

Sou 
estável

Apresentador
Notas de apresentação
Descreva os círculos do inferno.	As consequências (para os gestores. Para os servidores, para ele)Gráfico Gauss: Bora mudar o Brasil / Ganho para isso / Tenho estabilidade Uma avaliação de desempenho meia-boca já enquadra a turma do “ganho pra isso”Onde dói?ANAC – Custo de despachar malas (tem que pagar)Custo de ter os malas – percepção de frouxidão, falta de justiça, contamina os demais. Ele vai ficar bravo, vai querer tomar uma atitude.Ah.... Boa ideia. Acontece que tenho exatamente um plano para isso.



Apresentador
Notas de apresentação
O quê?



quatro pilares

sequestro da atenção

cativeiro lógico

janela de oportunidade

----- gatilhos da inspiração  -----

Apresentador
Notas de apresentação
Janela de oportunidadeAproveita a oportunidade de você criou no cativeiro, trabalhou o humor, as emoções, a antecipação, criou a janela de oportunidade para dar o seu tiro. A sua mensagem entra aqui. Uma forma de marcar. Faca quente na manteiga. Gatilhos da inspiração



quatro pilares

----- gatilhos da inspiração  -----

HUMOR

HISTÓRIAS

HUMILDADE

Apresentador
Notas de apresentação
Aqui estamos falando da quantidade de pólvora que você vai usar para dar seus tiros. São 3Hs. Humor – relaxa, cria confiança – até mais que dados, ótimo gatilho.Histórias – golpe baixo. Fortalece a conexão, trabalha as emoções. Ilustra e firma as ideias.Vulnerabilidade/Humildade – superação de fraquezas, queremos parecer bonitões, mas não ajuda muito. Usar fraquezas em nosso favor. 



quatro pilares

sequestro da atenção

cativeiro lógico

janela de oportunidade

----- gatilhos da inspiração  -----

Apresentador
Notas de apresentação
Não tenho tempo para explicar mais profundamente.Normalmente, dura três dias – passei mais tempo no Cativeiro Lógico, acredito que é o mais importante. LICENÇA Ontem à noite, com o JAN, estávamos procurando a única data disponível no primeiro semestre.  Minha agenda é difícil. Família, Coordenação do lev. Gov, supervisão auditoria, palestras e cursos, liderança e treinamentos na igreja. Então só para quem TEM UM PROBLEMA REAL, BOAS IDEIAS e disposição de se esforçar e mudar. Vai custar esforço, $$ e vai doer a cabeça. Só para quem faz um bom trabalho e não admite que não dê resultado.Curso presencial, dias 3, 4 e 5 (Q, S e Sábado). Se você acha que não vale a pena trabalhar um sábado, não é para você. Da minha parte vou dar 110%.Roberto está aqui.Tem os flyers ali atrás. Toscos – por que até ontem estava pensando nisso. 





Obrigado
@DanJezini
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