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 Socióloga 

 Pós-graduada em Jogos Cooperativos 

 Coach pela SBC 

 Especialista em RH pela FGV-SP 

 Coautora do livro Gestão do Tempo e 

Produtividade 

 

 



Vivências 

Três momentos: 
 

• Gestão de pessoas 

• Planejamento 

• Delegação 



Gestão de Pessoas 

• 5 subgrupos 

• 5 minutos – trabalho individual 

• 10 minutos para compartilharem com grupo 

• 15 minutos para fecharem o consenso da 
competência 

• 10 minutos para apresentação geral (2 
minutos por grupo). 



A X B 



1 hora 



Vídeo 



Drácula saiu do túmulo 

  

 

Estabelecer o dia e a hora da primeira 

oportunidade para eliminar o Conde. 

 

 

40 minutos 



1. O conde Drácula é um Vampiro. 
2. O conde Drácula dorme em sua tumba. 
3. A tumba do Conde Drácula fica na Cripta do Castelo de Drácula. 
4. Você está em Londres, na Inglaterra. 
5. Não há voo direto da Inglaterra para a Transilvânia. 
6. Hoje é segunda-feira. 
7. O próximo voo para Budapest sai hoje às 18h00. 
8. O voo de Londres a Budapest dura cinco horas. 
9. Só é possível matar um vampiro cravando uma estaca de carvalho no coração dele. 
10. Não existem carvalhos na Transilvânia. 
11. Só é possível comprar estacas de carvalho na loja do aeroporto de Budapest. 
12. A loja do aeroporto de Budapest não abrirá nesta segunda, nem na terça-feira devido a um feriado  local. 
13. O voo de Budapest para a Transilvânia sai às 14 horas, às terças e quintas, e dura uma hora. 
14. A estação de trem mais próxima do castelo de Drácula é Novahuny. 
15. O trem leva seis horas do aeroporto da Transilvânia para Novahuny, e sai do aeroporto ao meio-dia as segundas, 

quartas e sextas. 
16. A chave para a cripta do castelo de Drácula está pendurada num prego, na sacristia da Paróquia de Novahuny, que 

fica ao lado da estação de trem. 
17. Os vampiros só podem ser mortos à luz do dia. 
18. A paróquia de Novahuny fica aberta do nascer ao pôr do sol. 
19. Na Transilvânia, o sol nasce às 9 horas e se põe às 17h30. 
20. A paróquia de Novahuny fica a 63 milhas do Castelo de Drácula. 
21. O mais rápido que você pode ir da paróquia ao castelo é sete milhas por hora, porque é um terreno rochoso 

íngreme, e você está carregando uma grande estaca de carvalho. 
 * Milha (inglesa e norte-americana) = 1.609 metros 



Solução 

Raciocínio: 

• Se tomar o voo de hoje (segunda-feira) às 18 horas, você chegará em Budapest às 23 

horas. 

• A loja do aeroporto que pode lhe vender a estaca de carvalho que você precisa só 

abrirá na manhã de quarta-feira, ou seja, o primeiro voo que você pegar para a 

Transilvânia é o de quinta-feira às 14 horas. 

• Você irá chegar ao aeroporto da Transilvânia às 15 horas de quinta-feira. O primeiro 

trem é o do meio-dia de sexta-feira, que chega em Novahuny às 18 horas, meia hora 

depois da paróquia fechar. A primeira oportunidade de você entrar na paróquia será às 

9 horas de sábado. 

• Sua caminhada até o Castelo irá levar 9 horas, de modo que você chegará lá às 18 

horas, mesmo andando o dia todo sem parar será tarde demais para eliminar o Conde 

durante o dia, portanto você terá de esperar o próximo nascer do sol, às 9 horas de 

domingo. 

A primeira oportunidade de eliminar o Conde Drácula  

será às 9 horas da manhã de domingo. 



Competências: 

• Planejamento 

• Estratégia 

• Administração 

• Marketing 



Avaliando as competências 
no dia a dia  

• O que observar nos profissionais 

• Como cobrar dos profissionais 

• Como orientar os profissionais 





Vídeo 



Competência Delegar 

• O que é? 

 

• Quais os cuidados do líder? 

 

• 15 minutos para definição em grupo 



Vídeo 



Obrigada 


