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Você quer uma 
transformação, mas a 
equipe não acompanha!
e-book

Como 
resolver isso

04
passos

http://www.escutosfera.com.br/
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As Transformações Culturais
Geração x geração

https://rockcontent.com/blog/dossie-das-geracoes/

Vivemos em uma era em que há um 

encontro valioso de gerações no mesmo ambiente de 
trabalho. É bem possível que você tenha aí na sua 

organização, grupos abaixo:

• Baby Boomers: nascidos até década de 60;
• Geração X, nascidos entre déc. 60 e 80;
• Os Y ou Millenials, que nasceram entre 1984 e 1996 e
• Os Z que nasceram depois de 1997.
• Os Alpha: nascidos a partir de 2010.

Com exceção dos “alpha”, os demais dessa turminha 
pode ser que estejam até na mesma equipe! 

https://rockcontent.com/blog/dossie-das-geracoes/
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1960 1980 1995 2010Baby 
Boomers

Geração 
X

Geração 
Y 

“Old”

Geração 
Z

Geração 
Alpha

Idealista, 
combativa, 
disciplinada e 
com espírito 
coletivo, 
responsável por 
iniciar as lutas 
por direitos civis 
e políticos.

Costuma ser 
mais resistente 
às mudanças, já 
que prioriza a 
estabilidade, 
especialmente 
na carreira.

Guardam 
características da 
geração anterior, 
com maior perfil 
empreendedor

Maior tendência 
à competição, 

individualismo e 
ao consumo.

Avidez pela inovação e pelos desafios das 
transformações. Para eles, não importa 
tanto a estabilidade, e sim a paixão, a 

ousadia, a experiência. Questionadores, 
defendem consumo consciente e causas 

sociais.

2000Geração 
Y 

“Young”

Tendem a ser mais 
otimistas, 
colaborativos e 
flexíveis.

Tendem a ser mais 
realistas, 

questionadores e 
financeiramente 

conscientes.

Tendem a ser imediatistas, querem ter o 
que desejam o mais rápido possível, seja 
o sucesso na carreira ou uma mensagem 
no celular. Aumento dos níveis de medo 

e ansiedade, enfrentando sérios 
problemas psicológicos.

Desenvolveram uma identidade 
fragmentada influenciada pelas redes e 
internet — ora é uma coisa, ora é outra, 

ora é tudo ao mesmo tempo.

São “nativos digitais”. Não há 
divisão online/offline, estão 

100% conectados.
Extremamente ágeis, 

multitarefas e capazes de 
absorver uma grande 

quantidade de informações. 
Conseguem angariar 

seguidores, criar redes de 
ativismo e ainda mobilizar 
movimentos que saem das 

telas e ocupam as ruas.

São ainda mais plurais e 
dinâmicos que a 
Geração Y e, por 

isso, diversidade e 
inclusão são conceitos 

intrínsecos à sua 
identidade e à sua 

concepção de 
sociedade.

Criadas pelos Y ou Z, estes 
tendem a ser ainda mais livres 

em relação à identidade. 
Meninas cada vez mais 

protagonistas, em posições de 
poder. Gênero e orientação 
sexual provavelmente não 

serão amarras, assim como o 
direito à diferença será uma 
causa ainda mais fortalecida.

Ainda não existem 
muitos estudos sobre 

esta Geração. Acredita-
se que o que vai 

marcar é a sua relação 
com inteligência 
artificial. Tendo 

tecnologia ainda mais 
integrada à sua vida, 

até mesmo ao seu 
próprio corpo.

https://rockcontent.com/blog/dossie-das-geracoes/

Referência utilizada (Nov/2019):

As Transformações Culturais
Geração x geração

https://rockcontent.com/blog/dossie-das-geracoes/
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As Transformações Culturais
Geração x geração

https://hbr.org/2017/08/a-survey-of-19-countries-shows-how-generations-x-y-and-z-are-and-arent-different

Pesquisa, conduzida pela Harvard Business Review, com 18 mil profissionais e estudantes de 19 países, trouxe insights bem 
poderosos para nossa reflexão:

Cerca de 6 a cada 10 
objetivam função de 
liderança (ou gestão).

Estamos preparando 
essa liderança do 
presente-futuro? 

➢ Será que realmente estamos formando novos líderes? 
➢ Como avaliam tomadas de decisão em dilemas éticos?
➢ Quais práticas de inteligência social estamos ensinando a 

estes postulantes à liderança?
➢ Quais técnicas e ferramentas devem continuar a ser utilizadas, 

descartadas e inseridas na prática da gestão para estes novos 
líderes?

➢ Disciplinas como Gestão de Pessoas ou Gestão de Finanças 
quase nada são aplicadas nos cursos superiores;

➢ O quase inexistente quadro de parcerias entre empresas e a 
pesquisa científica bloqueia a inovação e geração de patentes.

➢ Modelos antiquados de meritocracia travam a performance e 
o pensamento sistêmico dentro das organizações.

1 a cada 3 têm interesse 
em abrir seu próprio 

negócio

Estamos preparando 
empreendedores do 

presente-futuro? 

Geração X e Y que já estão trabalhando

Referência utilizada (2017):

https://hbr.org/2017/08/a-survey-of-19-countries-shows-how-generations-x-y-and-z-are-and-arent-different
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São tantas forças agindo e 
reagindo...

...interna e externamente, que fica fácil de 

entender os porquês de as equipes nem 

sempre acompanharem as transformações 

que os negócios já pedem. 

Pressões externas das mais diversas afetam a 

forma como nossos clientes, sociedade e 

governo operam e, ao mesmo tempo, altera-

se a expectativa que estes têm em relação aos 

nossos negócios.

Por isso, acreditamos no poder da Escuta 

como a habilidade conciliadora mais 

relevante neste cenário.



...grandes transformações de nossa 
sociedade:

Liderança:
Prevalência Comando-controle

Equipes no Formato Tradicional

Ambiente:
Certa estabilidade e previsibilidade

Equipe:
Busca por competências e experiências
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...grandes transformações de nossa 
sociedade:

Equipes no formato contemporâneo
Atual (VUCA*)

Liderança:
Comunidade

Ambiente:
Instável, imprevisível, 
Diversas pressões externas

Equipe:
Atitudes, comportamentos e Valores
Interdependência
Consciência Coletiva
Diversidade e Inclusão
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*VUCA: acrônimo para descrever 
quatro características marcantes do 
momento em que estamos vivendo: 
Volatilidade, Incerteza, Complexidade 
e Ambiguidade



Por que a Escuta?

A melhor 

conexão
humana é feita pela

Escuta
Esforço Emocional e 

Intelectual realizado a 
interpretar a outra 

pessoa

Gera sensação de pertencimento
Fortalece laços e identificação

Facilita troca de informações 

Quando se torna
Comportamento,
hábito coletivo:

Cultura

Equipe

www.escutosfera.com.br 8
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Times em formato de 
Cultura da Escuta, tem 
maiores chances de 
fazer os movimentos 
reais em direção às 
mudanças e às 
transformações 
necessárias. 

Imagine uma rede de times no formato acima, espalhados por toda 

a organização;

Pessoas que estejam abertas às mensagens, atentas aos sinais 

internos e externos e que tem espírito coletivo pensando sempre 

nos impactos de toda e qualquer decisão.

É isso que aqui na ESCUTOSFERA, chamamos de Cultura da Escuta.
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De como iniciar esse 
Movimento:

1. Mapear 2. Escolher 3. Engajar 4. Movimentar
• Selecione à dedo um time 

(máx 10)
• Reúnam-se e explique esta 

nobre causa da 
transformação que devem 
levar a organização.

• Listem em painéis as 
diferentes pressões internas 
e externas que as equipes 
estão sendo expostas neste 
momento (gerações, 
concorrência, liderança, 
normatizações, etc)

• Identifiquem a intensidade 
de cada pressão mapeada.

• Definir equipe que será 
“piloto” para Mapear a 
Cultura de Escuta.

• Escolher máximo de 03 
pressões para serem 
mitigadas e o respectivo 
prazo, definindo time de 
responsáveis, que deverá 
prototipar e testar soluções 
com os envolvidos na 
organização.

• Aplicar plano de 
desenvolvimento de 
liderança na equipe piloto 
com alvo em evoluir de 
equipe para time em alta 
performance.

• De posse dos resultados dos 
testes e evolução da equipe 
piloto, em conjunto com os 
time escolhido inicialmente, 
desenhar visão de futuro 
desejada, organizar formato 
de compartilhamento dos 
saberes adquiridos, ativar 
rede interna de colaboração, 
definir política de 
consequências.

• Demonstrar a todos na 
organização que o que nos 
deu sucesso até aqui não 
garante atingir nossas metas 
no futuro.

• Mostrar que sim é possível 
fazer diferente, já tendo 
dados reais, dentro da 
própria empresa como 
testemunho da prática.

• Convidar a todos à mudança, 
expondo, com clareza o 
trajeto, dificuldades previstas 
e recompensa se chegarem 
lá juntos.
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De como iniciar esse 
Movimento:

1. Mapear

2. Escolher

3. Engajar

4. Movimentar

Compartilhe conosco como foi a 

experiência, através do e-mail 

contato@escutosfera.com.br
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É preciso 
saber 
ESCUTAR
os sinais

Liderança é uma ciência, uma escolha 
que aqui levamos muito a sério!

Para atingir resultados diferentes é preciso agir diferente! 
Vivemos uma nova Era, precisamos voltar às origens e 
inspirar pessoas que queiram deixar legados e não 
somente cumprir tarefas. 
Só quem sabe escutar consegue realmente criar 
conexões verdadeiras e valiosas entre as pessoas.
Precisamos de uma Revolução!
A Revolução pela Escuta!

@escutosfera
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