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André Seidel acredita que a TRANSFORMAÇÃO DAS PESSOAS  é o principal 

processo para a TRANSFORMAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES e, para que isto 

aconteça, é necessário que sejam desenvolvidas “CONEXÕES” que ligam as 

perspectivas HARD (técnicas e ferramentas) às SOFT (habilidades e 

comportamentos das pessoas) de uma organização.

André Seidel auxilia organizações na construção das “CONEXÕES” por meio de 

treinamentos, suportes a implementações e processos de mentoria. Acredita no 

desenvolvimento colaborativo das capacidades de liderança de profissionais e 

gestores.

Capacitação e Treinamento

“Transformar as pessoas para transformar as organizações” 

• Engenheiro Mecânico
• Especialista em Adm. da Produção
• Mestre em Administração
• Doutor em Engenharia de Produção



O Futuro da Manufatura: 2020 e além
Industry Week Special Research Report (2016)
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As empresas que estão investindo em 
novos sistemas e equipamentos também 

estão mais propensas a investir no 
crescimento pessoal e no 

desenvolvimento de seus funcionários.
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O desenvolvimento da 
liderança como

estratégia de RH
Para atrair e reter 

pessoas com as 
habilidades e 

experiência certas, as 
empresas enfatizam 

principalmente o 
treinamento de 

liderança, o 
gerenciamento de 
desempenho e o 
treinamento de 

habilidades. 
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Liderança continuará a ser um tema 
FUNDAMENTAL

no mundo empresarial de amanhã.



Onde aprendemos a liderar?

Graduação?
Administração de 

Empresas 
Psicologia....

Cursos de Pós?
Fundação Dom Cabral

FGV
PUC

Insper...



Liderar x Gerenciar (Yukl, 2010)

• Chefiar é ocupar algum cargo, é uma situação. Liderar e administrar são 
habilidades. 

Alguém pode ocupar um cargo de chefia sem ser um bom líder ou sem ter a 
capacidade de administrar. 

• Liderar é a habilidade de lidar com gente. É ser capaz de influenciar pessoas a 
agirem de uma determinada forma. É conseguir resultados através das atitudes e 

comportamentos de outras pessoas. 
• Administrar é cuidar de recursos tecnológicos, materiais, físicos, financeiros. É  

lidar com processos.

Nas organizações, via de 
regra, estas nomenclaturas 

se confundem e são 
utilizadas como sinônimos.



Qual a definição de liderança?

Em sua forma mais básica, a liderança pode ser entendida como um processo 
social de geração da direção, alinhamento e comprometimento necessários para 
os indivíduos trabalharem em conjunto de forma produtiva, visando resultados 

coletivos. (Fonte: Elaine Biech. Manual de liderança da ASTD: A melhor fonte de 
informação sobre a arte de liderar)

Elementos comuns das diferentes definições de liderança:

• A influência como processo social primário usado na liderança;
• As características do líder como principal potencializador para acentuar a liderança;

• O contexto como provisão importante para a liderança.

Liderar é um processo de influência.



A influência ocorre através dos comportamentos dos líderes;
Comportamentos são atividades observáveis do indivíduo que podem ser 

descritos objetivamente.

Como os líderes influenciam?



A importância de ser produtivo

PRODUTIVIDADE é 
importante para as 
empresas e para o 

país ?

PRODUTIVIDADE =
SAÍDAS

ENTRADAS



Fonte: Administração da Produção Slack, Chambers e Johnston (2002)

Input
Recursos de 

entrada a serem 
transformados:

Materiais
Informações

Consumidores

Recursos de 
entrada de 

transformação:
Instalações

Pessoal

Processo de 
Transformação

Output

Bens 

Serviços

Modelo de 
Transformação 

Tudo o que nós fazemos 
durante o  nosso dia-a-dia são 
atividades que fazem parte de 

Processos.

O que é um Processo?



“Se você não pode descrever o 
que está fazendo como um 
processo, você não sabe o que 
está fazendo.”



Princípios, 
Conceitos, 
Técnicas e 
Métodos



Princípios, 
Conceitos, 
Técnicas e 
Métodos
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O que eu preciso 
para sair do 
Ponto “A” e 

chegar ao Ponto 
“B”?

Eu preciso 
Planejar

Eu preciso Medir para 
saber se aquilo que eu 

executei está me 
levando para o resultado 

que eu planejei

Eu preciso 
Executar o 

planejamento
Se o resultado 

planejado foi alcançado 
eu Padronizo o 

processo

Se o resultado planejado 
NÃO FOI ALCANÇADO eu 
devo Refletir sobre o que 

aconteceu
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Empresas são sistemas sócio-técnicos

Uma organização é um sistema sócio-técnico composto por uma parte técnica 
(suas ferramentas e práticas) e uma parte social 

(a forma como as pessoas se relacionam com a parte técnica).



Não importa 
quantos recursos 

você tenha 
disponíveis. De 

nada adiantam se 
você não souber 

como usá-los. 

NUNCA SERÃO 
SUFICIENTES.



PROBLEMAS 

Como nós 
vemos os 

problemas nas 
nossas 

organizações?



Problemas são verdadeiros 
tesouros

Precisamos tornar os 
problemas visíveis
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FALTA DE 
PADRÃO

DESBALANCEAMENTO

N
ÍV

EL
 D

A
 Á

G
U

A
 =

 Q
U

A
N

TI
D

A
D

E 
D

E 
R

EC
U

R
SO

S 
(H

O
M

EN
S,

 
ES

TO
Q

U
E,

 M
Á

Q
U

IN
A

S,
...

)
Custo Total !!

SETUP LONGO

LEAD TIME LONGO

ABSENTEÍSMO

FALTA DE
MATERIAL

PROBLEMAS 
DE QUALIDADE

Atendimento ao Cliente

Analogia do rio  - tornando os problemas 
visíveis

O objetivo de um 
sistema técnico 

deve ser o de 
tornar os 

problemas 
visíveis!!!



Um problema é uma 
(lacuna/diferença) 

entre a situação atual 
e a situação desejada.

Situação
Desejada

Situação
Atual

PROBLEMA

Qual a definição de um problema?



1 2 3 4
Contenção Desvio do 

padrão
Condição-

alvo
Inovação

Causada/reativa Criada/próativa

1

Contenção

2

Desvio do 
padrão

3

Condição-
alvo

4

Inovação

Problemas criados ou 
gerados

Respostas proativas 

Problemas causados
Respostas reativas

Próximo padrão

Tempo

Padrão
atual

Elevar o 
padrão

Manter o 
padrão atual

95% dos 
problemas estão 

aqui!!!

Qual a definição de um problema?



Problemas são esperados!
Não existem processos 

perfeitos!
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Modelos mentais 
afetam o que 

vemos e 
fazemos.  

Modelos 
Mentais

Crenças

Comportamentos



Liderança tem a ver com linguagem. 

“Se os líderes acreditarem que os problemas não são 
importantes, a sua linguagem (ações e comportamentos) 

vai refletir isso. 

Desse modo, não se fala dos problemas e muito menos os 
solucionamos.”



VisívelAções 
Comportamentos

Invisível

Crenças
Valores

Modelos Mentais



• Tem foco no cliente – segue os princípios lean
• Persegue a variação – os problemas são esperados

• Conecta os pontos – visão de processos
• Vê desperdício em tudo – foco na agregação de valor

ELE SABE QUE PRECISA DOMINAR O SISTEMA TÉCNICO

O Líder e a solução de 
problemas

• Incentiva a experimentação - desafia as suas equipes
• Direciona comportamentos – incentiva a solução de problemas pelas equipes
• Está preocupado com o desenvolvimento da sua equipe – não é centralizador

ELE SABE QUE PARA RESOLVER OS PROBLEMAS ELE PRECISA QUE AS 
PESSOAS SAIBAM RESOLVER PROBLEMAS



O desenvolvimento das equipes, dos líderes e dos líderes dos líderes...

Trabalho diário Melhorias Operador

Trabalho diário Melhorias
Desenvolver 

pessoas
Líder de equipe

Trabalho diário Melhorias
Desenvolver 

pessoas Supervisor

Trabalho diário Melhorias Desenvolver pessoas Gerente

Definição de metas e objetivos. 
Acompanhar resultados. Desenvolver pessoas Diretor

O Sistema Social 



Características da 
liderança focada

no 
desenvolvimento

das equipes

Faz mais perguntas do que dá
respostas!

Mostra respeito com o seu
pessoal!

Vai ver com os seus próprios
olhos para entender a situação!

Torna os problemas visíveis!

Desafia as pessoas!

Apoia a experimentação!



Ninguém nasce expert em 
solucionar problemas. Solucionar 
problemas é uma habilidade que 

deve ser desenvolvida ao longo do 
tempo.

O desafio da solução de 
problemas



Organizações
eficientes
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Organizações
ineficientes
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Finalizando...

As expectativas 
foram atendidas?

Dúvidas?


