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“NEM SEMPRE É PRECISO MUITO
PARA SE OBTER IMENSO DAS
PESSOAS. HÁ PROFISSIONAIS
MARAVILHOSOS NAS EMPRESAS,
QUE FAZEM O SEU TRABALHO
PELO FORTE SENTIDO DE
COMPROMISSO E LEALDADE E
NEM SEMPRE SE SENTEM NO
MELHOR CONTEXTO/AMBIENTE
PROFISSIONAL. AGORA, IMAGINE
ESSAS MESMAS PESSOAS A
SENTIREM-SE VALORIZADAS E
TRATADAS DE FORMA JUSTA?”
SÓNIA SOUSA,
PARTNER LEGACY CONSULTING
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"AS PESSOAS PARA MUDAREM
TÊM QUE SE SENTIR INSPIRADAS"
“A Legacy procura precisamente isso, potenciar a forma como as Pessoas são e fazem nas organizações, criando
learning journeys que se traduzem numa maior autoconsciência e mestria pessoal." Quem o refere é Sónia Sousa,
Partner Legacy Consulting, uma entidade de renome no universo do desenvolvimento dos recursos humanos, e que,
muito tem realizado neste domínio em prol de uma maior humanização nas empresas.
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Legacy Consulting é uma
empresa que atua na área
da Consultoria, Formação e
Desenvolvimento. Mais do
que nunca a consultoria entra na estratégia de empresas que têm a visão de
evoluir, assim como, a formação - que
hoje é mais valorizada pelo potencial
que acrescenta às organizações -. Nestas matérias, de que forma diria que o
tecido empresarial português olha para
os seus colaboradores?
Eu diria que encontramos diversos “formatos” e todos relacionados com a visão
que a Direção das empresas atribui às
suas pessoas e equipas: por um lado,
empresas que têm de facto esse foco e
apostam num desenvolvimento sustentado e consistente, sendo proativos e
verdadeiros parceiros de empresas como
a Legacy na definição e construção de
intervenções e trazendo fortes mais valias
ao processo de diagnóstico, porque também eles “vivem” o desenvolvimento e
estão atualizados na área. Dá-nos imenso
gosto. Depois, temos empresas -que por
diversas razões- apostam “one shot” em
ações pontuais e com objetivos não de
desenvolvimento, mas com o propósito
get together, onde há um tema/um Valor,
uma experiência que se deseja que seja
vivido em conjunto ou um ponto chave
da estratégia que a Direção pretende
reforçar/comprometer nas equipas. E, há
também as empresas que não apostam
em formação ou entendem que esse
caminho deve ser realizado por cada
colaborador individualmente. Também
há a opção de desenvolverem ações com
a “prata da casa”, profissionais internos
que asseguram este pelouro. Em suma,
temos vários cenários, mas o que ainda
falta realmente mudar é o mindset: o
desenvolvimento, não pode ser o ponto
de chegada mas sim, o ponto de partida.
Esta noção ainda não faz parte do dna de
muitas empresas.
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Afirmam que o “legado do que cada
pessoa é, do que faz e como faz, é o
valor mais importante que deixa nas
organizações e que as organizações
deixam nas pessoas”. Como descreveria
a missão da Legacy nestes aspetos?
A Legacy procura precisamente isso,

potenciar a forma como as Pessoas são e
fazem nas organizações, criando learning
journeys que se traduzem num impacto
ampliado para uma maior autoconsciência e mestria pessoal. Reforçar (ou
ajudar a descobrir) o propósito de cada
um, é chave para podermos preencher
a nossa vida com maior gratificação.
Estamos sempre “work in progress”:
no trabalhar o propósito, no mergulhar
na nossa essência, nas aprendizagens
realizadas e na autoexigência. Diria que
neste pressuposto, a equipa da Legacy
está sempre “em missão”, seja no âmbito
de projetos de consultoria, business (ou
team) coaching ou ações de formação.
No cumprimento dessa missão, fugimos
do mediano e a cada dia combatemo-lo.
Somos irritantemente exigentes. A começar na nossa equipa. Como Robin Sharma, líder, escritor e palestrante na área do
desenvolvimento refere: “dizer que não
temos tempo para melhorar os nossos
pensamentos ou a nossa vida, é como
dizer que não temos tempo de abastecer
numa bomba de gasolina pois estamos
muito ocupados a conduzir!”
Potenciar um desempenho elevado
nas organizações, colocando os talentos de cada um e das equipas, ao serviço de concretizações diferenciadoras,
é condição chave na intervenção da
Legacy. Pode explicar-nos melhor o
vosso método de como é ele aceite nas
empresas?
As pessoas para mudarem têm que se
sentir inspiradas. A experiência formativa e de desenvolvimento, tem que lhes
provocar algo maior que vem de dentro,
que as estimule, que acenda uma luz que
quando saem da sala a desejam propagar. Gamificação e storytelling são chave
nos nossos desenhos. Apostamos no
jogo, na narrativa, em dimensões muito
interativas, aparentemente “inocentes”
que nos fazem regressar à diversão -sem
filtros- que tínhamos na infância. As crianças têm uma caraterística muito interessante: brincam, mas se repararmos, têm
regras! E nessa dimensão, fomos aprender com elas.
A par disso, as ações da Legacy são
muito vivenciais e completamos sempre
que oportuno e relevante, com parceiros

Existem bons e maus perfis comportamentais?
Não serão as pessoas apenas diferentes umas
das outras?
Não há bons nem maus perfis. Repetimos isso
imensas vezes nas nossas formações. Acrescento,
há sim atitudes que precisam ser realinhadas, a
iniciar-se pelo próprio que deve estar vigilante a
si, às suas reações, daí a autoconsciência que falava antes. Se queremos retirar o melhor de cada
perfil (ou devo dizer ampliar, pois retirar é subtrair
algo), porque não começar por perceber o formato em que funcionam no seu melhor, as suas
motivações, o seu propósito(!) e criar adequação
nesse sentido.
A perspicácia relacional é primordial entre pessoas, dentro e fora das empresas. E esse é um exercício que convido a fazer: olhar para os outros e
ver como operam, quais os seus padrões de comportamento, qual o seu código de comunicação,

como expressam emoções? O que cuidam (ou
não) num projeto que entregam? Naturalmente
há técnicas para apoiar nessa observação e as ferramentas de versatilidade e a inteligência emocional são muito relevantes nesse caminho.
O erro de considerar que um bom salário gera
colaboradores felizes é recorrente. Quais são as
principais razões pelas quais as pessoas se sentem bem no trabalho?
Não há fórmulas mágicas, mas acredito que está
nas mãos dos líderes fazerem a sua magia nas
equipas. Respondendo à sua questão, diria que
o reconhecimento e a perceção de equidade são
pilares na relação de um colaborador feliz com a
empresa. Nem sempre é preciso muito para se
obter imenso das pessoas. Há profissionais maravilhosos nas empresas, que fazem o seu trabalho
pelo forte sentido de compromisso e lealdade
e nem sempre se sentem no melhor contexto/
ambiente profissional. Agora, imagine essas mesmas pessoas a sentirem-se valorizadas e tratadas
de forma justa? O que não conquistariam mais e
melhor para si próprias e para a empresa?
Oprah Winfrey numa palestra que assisti este ano,
menciona que só há uma coisa que todas as pessoas precisam (e aprendeu isso nos 25 anos do seu
talk show): validação. Contou que até o Obama e
a Beyoncé, no final da entrevista lhe perguntaram:
“estive bem?” É uma necessidade inata de todas as
pessoas em serem aceites. Todos queremos saber
se o que fazemos, dizemos e o que somos, importa
e tem relevância para o(s) outro(s). Por outro lado,
e diria, com o mesmo grau de importância, a falta
de equidade no tratamento, nos benefícios, no
formato de feedback, na gestão da relação laboral,
entre outras dimensões, é altamente destruidor e
desmobilizador, desmantela qualquer vontade e
sentido de compromisso do colaborador. Podemos não perceber tudo o que nos rodeia, mas
quando entendemos que há critérios, regras e
sentido de justiça na gestão, aceitamos melhor.
Diria que a diversidade é importante em contexto laboral? Porquê?
Num mundo global, encontrar a melhor expressão de cada um no seu background, género, origens, geração a que pertence, crenças religiosas
ou outras, entre tantas dimensões que nos tornam únicos, é mandatório. É essa identidade que
se soubermos manter intacta e a honrarmos, faz
florescer o resultado, ao mesmo tempo que nos
inspira a ser melhores, pois os talentos podem
manifestar-se de diferentes formas.
As viagens que faço com alguma frequência, a
par das histórias que vou conhecendo das pessoas

NUMA ÉPOCA DE
GLOBALIZAÇÃO, AS PESSOAS
SERÃO O GRANDE DIFERENCIAL
DAS EMPRESAS NUM MUNDO
COMPETITIVO. O QUE ACONTECE
ÀS EMPRESAS QUE NÃO
ASSUMEM ESTA VERDADE?
Eu diria que não é negociável não colocar a primazia das pessoas, o seu valor,
talento e as suas melhores qualidades
ao serviço do negócio. Humanizar sempre mais as empresas, criando plataformas de desenvolvimento para os colaboradores, integrando-os nos processos, decisões e estratégias, iluminando
o modus operandi de cada empresa
com a assinatura das suas pessoas.
Quando lançamos à terra sementes
saudáveis de certeza que o resultado
virá e as pessoas também nos ajudarão
a semear (o) melhor.
Por seu lado, cada um de nós, deve
ter a responsabilidade de estar regularmente comprometido a aferir a sua
escala de entusiasmo: de 1 a 10 quão
envolvido estou? Que nível de gratificação sinto com o que faço e com o que a
empresa me permite SER e realizar?
As pessoas podem ser efetivamente
o grande diferencial de uma empresa,
se também se souberem diferenciar e
acrescentar (se)!

com quem me cruzo nesses percursos (e são tão
ricas e surpreendentes nas suas narrativas!), têm-me feito reconstruir em mim esta ideia de que há
muitas formas de se viver o SER, de fazer o melhor,
de gerar aprendizagem, de se pensar sobre os
temas, de se tomarem decisões, entre outros e nem
todas partem da nossa perspetiva (que pode nem
ser a melhor!). Acolher e aprender. Ter curiosidade
é mesmo elementar em cada individuo e a capacidade de aceitação, sem enviesamentos (“bias”)
a par de uma linguagem inclusiva, devem necessariamente passar a vir no nosso kit de existência.
Aceitar primeiro e questionar depois e nós fazemos
o contrário e depois nem sempre aceitamos!
Promover a diversidade e a inclusão, transformando as diferenças em motor de inovação, aprendizagem e bem-estar no trabalho, é mesmo o caminho da “educação empresarial”. Só há uma forma
de viver a diversidade: abraçá-la e integrá-la. ▪
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Na sua opinião, quais são as “queixas” mais
frequentes que os managers costumam fazer
acerca dos seus colaboradores? O lidar com diferentes pessoas continua a ser um dos maiores
desafios?
Lidar com diferentes perfis pode ser um desafio
sim, mas pela positiva. Não temos um GPS das
pessoas incorporado de ”fábrica”, mas a Legacy
proporciona boas ferramentas para esse “desafio”.
Mais complexo, diria não são pessoas diferentes,
mas sim as motivações diferentes, os níveis de
entrega distintos, a noção de compromisso que
vai variando... Muitas vezes sinto nas empresas,
ou pelo menos em algumas áreas que, embora
estejam todos “no mesmo barco”, na verdade não
estão todos a fazer a mesma viagem. E ninguém
perguntou às pessoas se estão com o bilhete
certo, se estão a ir para o destino desejado, etc. É
fácil cair na rotina, deixar de questionar, olhar para
cada momento, para cada transição que as organizações vivem, ou com revolta ou com apatia/
desinteresse. Este sim, um grande desafio para os
líderes/managers: chegar aos colaboradores e promover o seu genuíno envolvimento.
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de elevado nível técnico e humano que agregam
valor aos programas da Legacy, com o seu sólido
percurso. E funciona tão bem!
Deixo um exemplo que ilustra o que digo: quando em conjunto com o nosso parceiro, pomos as
pessoas a caminhar sobre brasas, em boa verdade, não é esse o grande benefício. Em vez disso e
como Tony Robbins (uma referência internacional
no autodesenvolvimento) menciona: “caminhar
sobre brasas é uma experiência reveladora do
poder pessoal, uma metáfora para os recursos
internos que todos possuímos”. São experiências
assim que permitem que as pessoas levem consigo um boost emocional para obterem resultados
que antes achavam impossíveis: superarem-se,
desconstruindo crenças instaladas e atualizando o
seu diálogo interno. Podem e devem almejar fazer
o extra-mile que -claramente- separa o bom (ou
muito bom) do excecional.
Experiências de aprendizagem como as que a
Legacy procura desenhar, têm um poder imensurável e uma ressonância elevada. E não é tanto o
que as pessoas fazem em sala mas sim o estado
(emocional) em que o fazem. Acreditamos que
com estes formatos criamos uma experiência
potencialmente (mais) inesquecível, que fica agarrada aos participantes e isso dá motor e ímpeto,
para que pelo menos uma coisa passem a fazer
diferente nas suas vidas.

