


Palestra: Felicidade e Rentabilidade no mundo da indústria 4.0

Chirles de Oliveira  
Felicidade Sustentável

Mestre em Comunicação, Professora, 
Palestrante, Coach com formação em 

Psicologia Positiva 

FOTO





O que é essa tal felicidade?





Indústria 4.0 refere-se: 
a inovação, 
automação, 
inteligência artificial
Etc.

 tecnologia para 
melhorias dos 
processos



“Habilidade 
emocional é o 
que vai importar  
no mercado de 
trabalho”

Ian Pearson, 
futurologista britânico

“A crescente automação levará empresas a 

priorizarem inteligência emocional e capacidade de 

relacionamento”



Empresas 
precisam cuidar 

da segurança 
psicológica dos 
funcionários, 
diz Tal Ben-

Shahar



Quem quer  
melhorar a 

performance 
dos 

colaboradores?



Quem quer 
funcionários 

mais 
engajados? 



13%



Quantos % dos 

funcionários das 
empresas acham 
que têm a 
oportunidade de 
fazer todos os dias 
o que faz de 
melhor?



20%







Necessidades psicológicas básicas

Autonomia Competência Pertencimento Propósito

Dr. Wilmar 
Schaufeli

Utrecht 
University



Propósito - Inspira

• Conecta com a propósito e missão da organização

• Enfatiza o significado do trabalho

Competência – Fortalece 

• Encoraja o uso das forças e talentos – pontos fortes 

• Desafia e dá responsabilidades 

Pertencimento – Conecta 

• Estimula a COLABORAÇÃO, CO-CRIAÇÃO

• Promove espírito de equipe

Autonomia - Empodera

* Dá voz – participação – diálogo

* Estimula a liberdade e responsabilidade 

Dr. Wilmar 
Schaufeli

Utrecht 
University





Análise de Estado de Flow

Autoanálise de forças

Feedback 360° Positivo

Assessments 

Via – Teste de Forças de Caráter 

www.viame.org

Como identificar pontos fortes da equipe



Quando você descobre seus maiores pontos fortes,

aprende a usá-los para lidar com o estresse e os 

desafios da vida, fica mais feliz e desenvolve 

relacionamentos com aqueles que mais importam 

para você.

Quais são os seus pontos fortes?





“Humanização dá 
dinheiro”

Diretor de Transformação 
Organizacional da EDP 

Brasil, Luis Gouveia. 

Época Negócios: maio /19



Trabalhar
ou 

Ser Feliz ?



Como 
Trabalhar

e 
Ser Feliz ?



Você tem um 

MINDSET para a 

felicidade?



A neurociência já atestou 

que o bem-estar humano 

pode ser elevado com o 

treinamento





EMPRESAS que abraçam a 

FELICIDADE como ESTRATÉGIA

de negócio chegam a obter:

Produtividade + 31% 

(Greenberg & Arawaka)

Retenção + 44% (Gallup) 

Ausências por doença - 66% 

(Forbes)

Turnover - 55% (Gallup)



Felicidade
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