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Sobre as autoras 
Damasia Gonzalez e Gabriela Mendes, engenheira civil e psicóloga respectivamente, se uniram em 2016 e
fundaram o Instituto Integrato, cujo propósito central é a “gestão do ser feliz”, holístico e abrangente, o projeto é
em si audacioso e contempla a plenitude do ser, individual e coletivo.

Damasia trabalhou operacionalmente como engenheira e ocupou vários cargos de liderança ao longo de sua
carreira até se tornar Diretora de Obras de Construtora no Rio de Janeiro. Possui dezenas de obras no currículo
mas seu orgulho maior reside no trabalho de gestão e desenvolvimento de pessoas.
Gabriela especializou-se em Psicologia Organizacional e Gestão de RH, passou por empresas de diferentes portes
e segmentos. Consolidou sua carreira implantando e percorrendo todos os subsistemas de RH. Apaixonada por
gente, seu maior prazer é o desenvolvimento dos profissionais e a busca incessante do “brilho nos olhos”.

De suas experiências profissionais nasceu o programa Methodo 2i, um programa de treinamentos vivenciais para
empresas, que parte de uma abordagem centrada no entendimento da pessoa, na influência do indivíduo e suas
crenças na formação do meio ambiente corporativo. O conteúdo programático está baseado em duas premissas
fundamentais, a de que o ser humano, mesmo que inconscientemente, necessita e busca PERTENCER; e a outra é
a de que ele ESQUECE.
Em pertencimento devemos considerar todas as manifestações de afeto e de afinidades, sem ignorar que por
outro lado a falta desse sentimento primordial é uma das principais causas do sofrimento humano.
Em esquecimento partimos da constatação real de que conhecimentos e afetos adormecem. Essa é uma
capacidade importante inclusive para manutenção de nossa saúde mental e física.
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Prefácio
Prezado profissional de RH e Gestores de pessoas

Organizamos esse livro digital pensando em ajudá-los naquelas que elencamos como as oito principais “dores”
dos profissionais desse setor. Batizamos essas dores de Macro Temas e elegemos para cada um a palavra chave
que o descreve, a principal habilidade socioemocional que denominamos de Competência Master, sobre a qual
nos focamos para desenvolver atividades que abordem e trabalhem de forma quase sempre lúdica o assunto ou
problemática.

A seguir os Macro Temas e suas Competências Master, organizadas em ordem alfabética: 
Comunicação e Assertividade; Desenvolvimento de Equipes e Cooperação; Desenvolvimento de Lideranças e 
Confiança; Feedback e Pensamento Crítico; Gestão de Conflitos e Respeito; Gestão do Tempo e Planejamento; 
Integração e Socialização; Inteligência Emocional e Empatia

Algumas dinâmicas são simples e rápidas, podem ser executados no próprio ambiente de trabalho e sequer
necessitam de material. São formas descomplicadas porém bastante eficazes de desenvolver pequenas
interferências, tentativas de tirar as pessoas do modo “comportamento automático”.

Outros um pouco mais elaborados podem requerer um local especial e uso de materiais, mas em sua maioria
você poderá perceber que pode fazer muito com pouco investimento. O que vai contar mesmo é o empenho do
grupo para trabalhar em colaboração.
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“Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu compreendo.”

Confúcio

Na estruturação da programação dos encontros para treinamentos e workshops do Instituto Integrato, partimos
de um princípio básico: o ser humano absorve melhor e guarda por mais tempo em sua memória o que ele
vivencia. A partir dessa convicção todo o nosso trabalho é conduzido de modo a falar o necessário e provocar o
máximo de experimentação pessoal e interação coletiva. Nossa intenção? Provocar e permitir insights. Conduzir o
desabrochar de toda a família do autoconhecimento: a autoconfiança, a autoestima, a autopercepção...
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Através das dinâmicas, nos nossos encontros de trabalho, percebemos
que os adultos se reconectam com sua porção criança, se divertem e se
deixam levar pela riqueza das descobertas, do permitir tentar e errar
porque só assim é viável o fluir do aprendizado. Esperamos que você
também perceba isso, e que obtenha os resultados que necessita.

Damasia e Gabriela



Considerações iniciais 

I- Sobre o conteúdo:

• Consiste do descritivo, inclusive com lista de material, de dinâmicas variadas e jogos para trabalhar o despertar

de diversas competências socioemocionais. Para obter o resultado desejado é essencial definir antes, qual

objetivo se deseja desenvolver no grupo de trabalho e depois escolher a dinâmica mais adequada, sempre com

o cuidado de ajustar a linguagem, os textos e os “projetos”, para maximizar o interesse e a participação. Não

esqueça quão especial e inesquecível poderão ser esses momentos experienciados em grupo.

• Ressaltamos que o autoconhecimento é uma competência socioemocional presente e trabalhada em todas as
dinâmicas. Pode não aparecer evidenciada em uma ou outra prática, mas acredite, ele está lá mesmo que
subliminar.

II- Sobre termos e nomenclaturas:

• Competência – Aptidão para cumprir tarefa ou função, também usada como sinônimo de cultura,
conhecimento e jurisdição. Pode ainda indicar aptidão, conhecimento ou capacidade em alguma área
específica. No sentido lato, consiste na junção e coordenação de conhecimento, atitudes e habilidades.
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• Competência Socioemocional – Conjunto de habilidades para lidar com as próprias emoções, se relacionar
com os outros e gerenciar objetivos de vida. São mobilizadas cotidianamente para “resolver” diversas
situações nos processos de conhecer, aprender, conviver, trabalhar etc.

• Competência Socioemocional Master ou Competência Socioemocional Mestra – Aqui designada como a
principal competência socioemocional trabalhada na dinâmica.

• Competências Acessórias ou Competências Socioemocionais Acessórias – Aqui designadas como as demais
competências socioemocionais mobilizadas para execução da dinâmica.

• Facilitador – Pessoa que organiza, orienta ou dá condução na execução da dinâmica ou jogo. Pode ser um
profissional de RH, gerente, coordenador etc.

• Habilidades – Capacidades adquiridas e que estão associadas ao saber fazer, ação física ou mental.

• RA – Recadinhos das Autoras
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1- Concurso Pecha Kucha + NUV

Macro Tema:
Gestão do Tempo

Competência Master:
Planejamento

Competência Acessória:
Criatividade, empatia, comunicação, integração, 
pensamento crítico, assertividade.

Número de Participantes:
Não há limites 

Material:
Kit apresentação de slides como computador, tela e 
claro os arquivos do PowerPoint ou similar.
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Desenvolvimento:

Um Gestor, um Líder ou até um departamento, recebe a missão de lançar
um novo produto em X tempo.
A empresa pode ser de qualquer setor, imagine por exemplo um
lançamento imobiliário diferenciado, um novo smartphone, uma multi TV,
moto ecológica, carro solar, um móvel multi função etc.

Então o departamento de análise de tendências, novos negócios, produto
ou marketing é acionado. Ao receber a incumbência de apresentar ideias e
avaliar o prazo estabelecido, decidem promover um concurso utilizando o
recurso do Pecha Kucha e depois submeter essas ideias a um comitê que
lançará mão da matriz NUV para escolher o que será efetivamente
desenvolvido. Opa! Dois desafios pelo preço de um... Vamos as etapas
sugeridas.

Quem encabeçará a condução das apresentações poderá ser um dos
departamentos citados que são de alguma forma ligados aos novos
produtos, mas o concurso de ideias pode ser ampliado para a empresa
toda. Qualquer colaborador pode defender sua ideia desde que siga as
regras.
Então melhor produzir um EDITAL para deixar claro e transparente pra
todos.
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O edital deve conter:

✓ Número limite de inscrições, se houver;
✓ Onde, como e quando se inscrever;
✓ Data limite para entrega do arquivo no modelo Pecha Kucha em

PowerPoint ou similar;
✓ Estabelecer que o produto precisa pertencer à cadeia de produção

da empresa (é, talvez não adiante trazer um novo modelo de TV se a
empresa é de construção de automóveis);

✓ Estabelecer que só serão aceitas apresentações no modelo Pecha
Kucha. O candidato deverá entregar seu arquivo PowerPoint ou
similar ao comitê organizador na data limite estabelecida. Arquivos
fora do modelo PK não serão aceitos e a inscrição cancelada
automaticamente;

✓ O candidato deve estar presente e defender sua ideia perante o
plenário, caso contrário será desclassificado;

✓ Fixar a premiação, se houver;
✓ Definir a nota mínima ou core que a ideia deve obter do comitê da

NUV para que vire um projeto;
✓ Em caso de empate de core, qual critério de desempate, etc.
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Planejamento:
1- Primeiro passo brainstorming da equipe para definição do EDITAL;
2- Ao incrementar o concurso e estabelecer uma premiação pela ideia vencedora, não esqueça de verificar com o setor
jurídico se algo mais será necessário;
3- Cada apresentação Pecha Kucha consome cerca de pouco mais de 6 minutos (lembra? 20 slides e cada um apresentado em
20 segundos). Então dá para analisar muitas ideias, procure não pecar pelo excesso;
4- O julgamento da NUV não deve ocorrer no mesmo dia, mas também não deve demorar muito. É mais produtivo deixar que
as pessoas voltem pra casa e absorvam as novas ideias. Dê ao menos 24 horas para que as borbulhas se assentem;
5- O comitê responsável pela votação NUV é previamente escolhido e misturado ao público que vai assistir ao PK. Eles devem
necessariamente possuir as competências técnicas e socioemocionais necessárias para julgar o produto;
6- Faça disso um evento dentro da empresa. Ações como essa são extremamente motivadoras e engajadoras;
8- Estabeleça uma nota mínima que o produto deva alcançar na NUV para passar à etapa de desenvolvimento. Essa regra vai
evitar futuras frustrações.

RA: Essa dinâmica pode ser
aplicada de verdade como concurso
de projeto, ou como um jogo para
envolver todo mundo. Mexe com
gestão do tempo, integração,
desenvolvimento de equipes e
lideranças, comunicação... Ela é multi
funcional, um verdadeiro curinga.
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2- É SWOT Ou FOFA?

Macro Tema:
Desenvolvimento de lideranças

Competência Master:
Confiança

Competência Acessória:
Cooperação, colaboração, atenção, 
criatividade, comunicação, pensamento 
crítico.

Número de Participantes:
Entre 5 a 20 participantes 

Material:
Post-its de diversas cores, flipchart.
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Desenvolvimento:
A análise SWOT ou FOFA (aportuguesando) é uma ferramenta para conduzir mudanças e excelente oportunidade para colher
participação. O Líder da mudança, que preferencialmente estudou “o problema” com antecedência, poderá montar parte da
matriz SWOT já trazendo preenchido os pontos do status atual que não funcionam mais (fraquezas) e não estão mais em
sintonia com a prática da empresa ou do mercado e portanto podem virar ameaças.

As partes da matriz SWOT são:

Análise Interna
▪ Pontos Fortes – São as qualidades da organização, aquilo onde ela é forte e melhor internamente em relação aos

concorrentes;
▪ Pontos Fracos – São as características mais fracas, onde estão as desvantagens da organização em relação à concorrência.

Análise Externa
• Oportunidades - São aspectos ou fatores onde a organização pode aproveitar para crescer, se desenvolver e criar vantagem

competitiva;
• Ameaças – São aspectos menos positivos e que podem criar problemas à organização face à concorrência e ao mercado.

Construção:
1- Projete um esquemático da matriz toda por preencher ou, como sugerido acima, traga algumas partes já como ponta pé;
2- Na parede fixe 4 folhas de flipchart, uma será preenchida com pontos fortes, outra com os fracos, outra de oportunidades e
outra de ameaças. Vá preenchendo com o time sem restringir ou censurar ideias para não tolher a criatividade.
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TO
WS

Matriz SWOT

RA: Esse é um típico exercício de brainstorming, o Líder não deve interferir mas ir anotando nas respectivas folhas todas as
ideias, sem restrição ou julgamento de valor. Algumas ideias um tanto estapafúrdias podem surgir, não tem problema. Depois
que TODOS expressarem suas opiniões faça um refino com o grupo para definirem JUNTOS o que fica e o que sai.
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3- Mapeamento De Afinidades

Macro Tema:
Desenvolvimento de lideranças

Competência Master:
Confiança

Competência Acessória:
Atenção, colaboração, comunicação, foco, 
assertividade, pensamento crítico.

Número de Participantes:
No mínimo 6 e no máximo 15 participantes.

Material:
Post-its de diversas cores, pincel atômico, flipchart.

16



Desenvolvimento:

O que se deseja é o brainstorming com refino de ideias e informações a 
respeito de um assunto. 

1- O Líder ou Gestor lança no flipchart um tema em forma de pergunta e
distribui bloquinhos de post-its para todos. Complementar o tema com
uma imagem afim e de impacto ajuda muito e garante que o tema gere
muitas informações, aí certamente reside a riqueza do exercício. Então
o Líder solicita que reflitam ideias/respostas sobre o tema/pergunta;

Ao se misturar integrantes de setores diferentes, pode-se trabalhar com
post-its de cores diferentes. Percebe-se que uma primeira categorização
vai surgir natural e intuitivamente e está relacionada ao tipo de
atividade dos participantes.

2- Dê 10 min para cada participante individualmente escrever nas folhas
do bloquinho, respostas para o tema proposto (brainstorming);

3- Então crie um estacionamento provisório de ideias (uma parede ou
mural de ideias), ou seja um lugar onde todos irão colar suas
“respostas” de forma aleatória;
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4- Agora o grupo deve tentar organizar as “ideias” em colunas segundo afinidades ou
combinações entre elas (examinar pra organizar). Se houver repetição não tem problema, a
redundância dará uma ideia de quantas pessoas pensam da mesma forma. Mais 10 min;

5- Na próxima etapa de 10 min todos devem observar atentamente e analisar o quadro que
se formou, e sugerir categorias para as colunas (examinar pra categorizar) . O Líder vai
escrevendo as ideias no flipchart até que o grupo chegue ao consenso;

6- Por fim os participantes devem organizar as colunas de post-its por ordem de importância
ou significância para a solução do tema proposto (convergir). Nesse processo de organização
todo cuidado é pouco e o mais importante é priorizar a qualidade das informações. O Líder
deve fazer perguntas de checagem por colunas para averiguar o grau de assertividade da
análise e o consenso.

RA: O Mapeamento de Afinidades é um brainstorming aprimorado porque chega à fase de
refino de ideias e soluções. Técnica muito utilizada para lançamentos de produtos.
Nas duas próximas páginas preparamos um exemplo de mapeamento para lançamento de um
novo produto de uma incorporadora imobiliária, um Edifício Verde. Juntamos as ideias de
profissionais do setor de Novos Negócios (post-it azul), Produto (rosa), Marketing (amarelo),
Engenharia (verde) e Arquitetura (laranja). Tema com imagem de impacto e pergunta de
abertura (passo 1) e o painel com categorização de assuntos e priorização de ideias (passo 6).
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4- Falando Comigo Mesmo

Macro Tema:
Feedback

Competência Master:
Pensamento crítico

Competência Acessória:
Autoconhecimento, comunicação, respeito e valores pessoais.

Número de Participantes:
Não há limites 

Material:
Folhas de papel, envelopes e canetas para todos os 
participantes.
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Desenvolvimento:
1-Individualmente, cada participante escreve uma carta a si próprio, como se estivesse escrevendo a seu (sua) melhor amigo (a);

2- Assuntos a abordar na carta: como se sente no momento, o que espera do treinamento (curso, seminário, workshop, etc.),
como espera estar pessoal e profissionalmente daqui a 30 dias;

3- Destinar o envelope a si próprio (nome e endereço completo para remessa);

4- O Facilitador recolhe os envelopes endereçados, fecha-os perante o grupo e, após 45 dias aproximadamente, remete ao
treinando (via correio ou malote).

RA: Essa é um recurso importante para desenvolver o autoconhecimento e promover o auto Feedback. Esse exercício pode
finalizar um treinamento ou trabalho onde os participantes tenham sido convidados a refletir sobre suas vidas e perspectivas.



Caro leitor

Você recebeu o nosso arquivo Versão Degustação composto de quatro dinâmicas.

❑ A 1ª selecionada Concurso Pecha Kucha + NUV
Essa dinâmica é mundialmente famosa e pode ser utilizada com um pequeno ou grande grupo de pessoas, para praticar a
Gestão do Tempo e exercitar a criatividade. Essa é uma sugestão mais elaborada de exercício, mas siga adiante porque temos
outras ideias para quem está iniciando nessa arte;

❑ A 2ª selecionada É SWOT Ou FOFA?
Dinâmica super versátil. Foi sugerida para Desenvolvimento de Lideranças, mas basicamente podemos utilizar o modelo de
matriz SWOT como ferramenta de reflexão e mudanças para uma infinidade de temas. Se a transformação desejada for a nível
pessoal, a matriz SWOT também pode ajudar;

❑ A 3ª selecionada Mapeamento De Afinidades
Dinâmica empolgante, cujo material são apenas post-its coloridos, ótima Desenvolver equipes, Criatividade, Comunicação e
ainda por cima observar as Lideranças e como funciona a dinâmica dos grupos. Observe o nosso exemplo e crie o seu;

❑ A 4ª selecionada Falando Comigo Mesmo
Ótima maneira de desenvolver o pensamento crítico é através do auto Feedback. Essa dinâmica pode servir de iniciação à arte
de dar e receber críticas. As pessoas reclamam muito de falta de Feedback dos gestores, mas... será que estão preparadas?

O E-book completo com 80 dinâmicas está na Hotmart. É só seguir o link https://go.hotmart.com/E14947341R

https://go.hotmart.com/E14947341R

