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1)COMO EU ME VEJO DAQUI A 5 ANOS? (ONDE EU QUERO ESTAR

E COMO EU QUERO ESTAR COMO PROFISSIONAL E COMO

PESSOA?)

2) O QUE ESTOU FAZENDO HOJE PARA QUE ISSO OCORRA?

3) O QUE FALTA FAZER MAIS?

4) COMOME VEJO HOJE?



Atividades de aprendizagem para 05/07

1. Você deverá desenvolver um programa motivacional para os colaboradores que
trabalham num canteiro de obras. Alguns apresentam desmotivação, o que tem
prejudicado o grupo no que diz respeito ao desenvolvimento das tarefas ao
cumprimento de metas. Nesse sentido, você enquanto empreendedor deverá buscar
soluções que venham a elevar a autoestima dos mesmos e dessa forma motivá-los a
voltar a realizar suas atividades de forma eficaz.
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Mas é importante destacar que nada substitui o profissional qualificado; para
ele sempre haverá oportunidade de trabalho, uma vez que em qualquer
contexto será necessário alguém para operar os equipamentos, cada vezmais
sofisticados.

Diante desse avanço tecnológico, diversas formas de trabalho têm surgido e se
tornado legítimas, como é o caso da terceirização de serviços, empregos
temporários, trabalho parcial, etc. Tais tendências têm sido vistas de forma
globalizada.
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Com o mercado globalizado aberto a novas economias é essencial a existência de
competitividade, preços menores e maior qualidade de produtos e serviços. Para isso,
emmuitos casos torna-se necessário flexibilizar a produção, reduzir custos e adequar a
força de trabalho. O fato é que a produtividade tende a aumentar cada vez mais e os
postos de trabalho irão sofrer a operação inversa, ou seja, irão diminuir, além disso, a
padronização de processos, produtos e serviços é cada vezmais viável.

As mudanças têm ocorrido não apenas no trabalho, mas também nas relações
interpessoais. Entende-se por relação interpessoal a troca de informação entre duas
ou mais pessoas. As pessoas têm se tornado cada vez mais competitiva quando seu
objetivo individual a ser atingido é também o objetivo de outros. Por outro lado, são
solidárias quando o objetivo de um é comum ao grupo e beneficia a todos.
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Conflitos internos organizacionais existem e muitas vezes não são percebidos de forma
evidente, no entanto, é necessário que a gerência tenha sensibilidade para percebê-los e
harmonizar o grupo, pois a falta de entendimento entre os pares reflete de forma negativa no
alcance demetas da organização.
Problemas de relações interpessoais devem ser amenizados através de treinamentos onde
seja valorizado o trabalho em equipe e a sintonia do grupo; também é importante esclarecer
que o prejuízo da organização causado por tais problemas gera perdas para todos os
envolvidos no processo. Além disso, deve ser realizado coaching no intuito de evitar perdas na
eficiência e eficácia do trabalho realizado, as quais implicam em perda de qualidade do
trabalho.
Os relacionamentos difíceis sempre existirão, mas poderão ser amenizados à medida em que
as pessoas se conscientizarem de que precisam uma das outras e, assim, trabalhem em
cooperação.
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O trabalho em equipe é uma forma de melhorar a eficácia do trabalho e a
satisfação do trabalhador. Nos dias atuais, cada vez mais as pessoas
desenvolvem trabalhos em equipe demodo a obter amáxima produtividade.
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