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APRESENTAÇÃO
O mundo está mudando em uma velocidade 

exponencial, a evolução da tecnologia está levando 

a humanidade a um processo de metamorfose nunca 

antes visto. Com isso, as relações de consumo já não 

são as mesmas, o mercado de trabalho está a cada 

dia mais exigente, profissões estão sendo extintas, 

novas profissões estão surgindo e existe um senso de 

propósito que não víamos em outro momento. 

Como se adaptar a esse momento histórico? 

Como se manter relevante? A resposta é simples: 

desenvolvendo habilidades para essa mudança de era. 

Fala-se muito da capacidade de resolver problemas, 

da criatividade, do pensamento crítico. Mas a principal 

dessas habilidades é a capacidade de aprender e 

aprender rápido, tornar-se autodidata e transformar 

teoria em prática.

Neste material complementar, você confere dicas e 

detalhes sobre como se tornar um “aprendedor” e usar 

todo o seu potencial. 
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RESUMO
Aprender rápido e transformar conteúdos em 

habilidades práticas é fundamental para se adaptar 

a essa nova realidade de constante transformação. 

Aprenda como desenvolver essa habilidade 

fundamental no curso O segredo dos vencedores: 
estratégias para potencializar seu aprendizado, 

ministrado pelo empreendedor, professor, PhD. em 

Biotecnologia, neurofisiologista, especialista em self-

learning, hiperaprendizagem e futurista Vasco Patú, 

que apresenta ferramentas práticas que podem mudar 

sua forma de aprender e aproveitar todo seu potencial.
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Habilidades para  
o século XXI

Até 2020, 35% das habilidades mais demandadas para 

a maioria das ocupações devem mudar. A afirmação 

consta no relatório produzido pelo Fórum Econômico 

Mundial publicado em 2016. As mudanças são justificadas 

no contexto da chamada Quarta Revolução Industrial, 

era da robótica avançada, automação no transporte, 

inteligência artificial e aprendizagem automática. Sim, nos 

próximos três anos esses fatores, bem como fatores sócio 

econômicos, geopolíticos e demográficos terão impacto 

direto no mundo do trabalho, seja no surgimento ou 

desaparecimento de profissões, seja no rol de habilidades 

demandadas pelo mercado. Muitas delas estão ligadas a 

ações ainda impossíveis de serem tomadas por máquinas. 

O foco do relatório está nos aspectos que ainda nos 

fazem superar os robôs. Profissionais dos setores de mídia 

e entretenimento, consumo, saúde e energia, segundo o 

relatório, têm sido mais afetados desde já pelas novas 

exigências de suas atividades. Por outro lado, áreas de 

finanças, infraestrutura e mobilidade deverão sofrer 

transformações mais profundas nos próximos anos. 

Diante da certeza de que tudo vai mudar, a flexibilidade e 

a adaptabilidade ganham muita importância no contexto 

profissional. A seguir, veja os primeiros passos para 

desenvolver algumas dessas habilidades:

http://exame.abril.com.br/carreira/10-competencias-que-todo-professional-vai-precisar-ate-2020/
http://exame.abril.com.br/carreira/10-competencias-que-todo-professional-vai-precisar-ate-2020/
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Não fomos ensinados a resolver problemas que fujam 

do repertório que já possuímos na nossa mente. 

Geralmente recorremos a outras pessoas quando 

um problema não tem uma solução que está a nosso 

alcance. Para desenvolvermos essa habilidade temos 

que seguir os seguintes passos descritos nesse 

quadro de resolução de problemas:

Dessa forma teremos uma visão macro do 

problema e criaremos estratégias de resolução 

com uma maior eficiência.

Conteúdo restrito para inscritos no curso O Segredo dos Vencedores. Saiba mais.

Capacidade de resolver 
problemas complexos

https://www.administradores.com.br/osegredodosvencedores
https://www.administradores.com.br/osegredodosvencedores
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Essa é outra habilidade rara no mercado de trabalho. As 

organizações precisam cada vez mais de profissionais que 

otimizem processos, que sejam inovadores e que tragam para 

as empresas agilidade. Nada disso é possível se não tivermos 

a capacidade de pensar criticamente e questionar os padrões. 

Não confunda essa habilidade com ser o “chato” da reunião. O 

pensamento crítico é pautado pelo domínio dos padrões pré-

estabelecidos e a sugestão aplicável de mudanças. 

5ª temporada do Leadership, com  

Daniel Goleman e Teresa Amabile.

Tema: criatividade e inovação.

Conteúdo exclusivo para assinantes Premium

DICA

Nunca se falou tanto em criatividade, na importância de 

ser criativo e de resolver problemas. Essa habilidade pode 

ser aprendida e exercitada, não é um dom ou está restrita a 

quem trabalha com publicidade ou artes. Todos podemos e 

devemos ser criativos. Aprenda coisas novas e fora da sua 

área de atuação, preste mais atenção ao mundo a sua volta, 

leia sobre tudo, tenha momentos de lazer, assista a filmes e 

questione mais. Essas são as características básicas para ser 

mais criativo. 

Essas duas habilidades são focadas no autoconhecimento 

e na empatia. Eu poderia escrever um texto gigante sobre 

esses temas, mas no Administradores Premium você tem a 

oportunidade de aprender sobre isso com os criadores dessas 

teorias, o Daniel Goleman e o Howard Gardner. Além disso vou 

deixar links para um vídeo e um podcast meus, mostrando 

algumas técnicas que usei para desenvolver essas habilidades.

Pensamento crítico

Criatividade

Inteligência intrapessoal e Inteligência Interpessoal

https://www.administradores.com.br/hotsite/workshop/leadership8
https://www.administradores.com.br/hotsite/workshop/leadership8
https://www.administradores.com.br/hotsite/workshop/leadership8
https://www.administradores.com.br/hotsite/workshop/leadership8
https://www.administradores.com.br/hotsite/workshop/leadership8
https://www.youtube.com/watch?v=FPKiA1cmMqc&t=92s 
https://soundcloud.com/iniciareeducacao/65-como-criar-conexoes-com-as-pessoas-networking-para-a-vida
https://www.administradores.com.br/hotsite/workshop/leadership8
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Durante toda a jornada na escola, universidade, pós-

graduação e cursos em geral, a questão da aprendizagem 

nunca é colocada em primeiro plano, o que realmente 

importa é a qualidade do conteúdo. Mas o conteúdo que não 

transforma, que não é colocado em prática, não serve para 

nada. Durante os meus 15 anos de experiência na docência, 

tenho observado que ocorre uma anulação sequencial de 

disciplinas, os estudantes são incapazes de fazer correlações 

e de resolver problemas com conhecimentos prévios. 

O modelo de educação do século XIX, ainda hoje utilizado 

na maioria das instituições de ensino, é responsável por uma 

boa parte dessa anulação sequencial de conteúdos. O modelo 

de ensino não evoluiu e o conteúdo, da maneira como é 

repassado, não faz sentido para o nosso cérebro. Sim, é isso 

mesmo, você aprende com facilidade o que faz sentido, o que 

o cérebro entende como realmente importante. Ler repetidas 

vezes ou assistir a aulas não irá garantir a real transformação 

que realmente é necessária.

Aprenda uma técnica bem simples para “hackear” o seu 

cérebro e potencialize sua forma de aprender, demonstre que 

o conteúdo que você quer aprender é realmente relevante. 

Vamos começar com um exercício bem simples: lembre de um 

filme que você viu e do qual gostou muito, feche os olhos e 

lembre das cenas que mais lhe marcaram. Lembrou? Acredito 

que se eu pedisse para contar o filme você conseguiria 

tranquilamente, não é? Agora, outro exercício: lembre de um 

livro muito bom que você leu, que te marcou... Fácil, né? 

Quando lembramos de um filme ou de um livro que nos 

marcaram, essa memória é fácil de recordar por causa das 

várias áreas do cérebro que ela ativou. Foram emoções, 

empatia com personagens e imagens criadas relacionados 

com o filme ou o livro. O seu cérebro entende que aquilo 

é importante por conta da grande mobilização de suas 

áreas.  Quando você quiser aprender algo que é de extrema 

importância, VISUALIZE aquele conteúdo se transformando 

em habilidade, crie cenários de como irá usar essa nova 

habilidade, interaja mentalmente com outras pessoas. Isso irá 

motivar o seu cérebro a guardar essas informações.

Como o cérebro aprende

EXERCÍCIO
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Método P.Q.P. de 
desenvolvimento  
de habilidades
Desenvolvi esse método baseado em pesquisas relacionadas 

a memorização significativa, neurociência e métodos ativos 

de aprendizagem. Fiz uma adaptação para você usar aqui e 

aprender muito mais rápido.

O primeiro P desse método é o PROPÓSITO, o motivo 

real de você querer aprender essa nova habilidade. 

Primeiramente, identifique o problema que você quer 

resolver: oratória, vender mais, network, criatividade... 

Posteriormente, anote a causa da sua insatisfação com essa 

habilidade que você quer desenvolver ou melhorar. Ex.: “Eu 

fico nervoso quando falo em público”, “vender me causa 

desconforto” ou “tenho poucas conexões relevantes”. Isso 

será o motivo, o propósito que mostrará ao seu cérebro a 

importância da construção dessa habilidade.

O Q desse método é de QUEM. Pessoas em quem você 

pode se inspirar para desenvolver essas habilidades, eleger 

mentores, pessoas que realmente aplicam aquilo que 

pregam, que ensinam o que vivem ou vivenciaram. Essa 

técnica de aprendizagem mostra ao nosso inconsciente 

que existe alguém que domina a habilidade que você quer 

aprender, assim ele entende que você também pode.
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O segundo P é o PASSO-A-PASSO, a técnica que você vai 

usar para aprender mais rápido.

Minha sugestão é que você pegue um bloco de anotações 

e transcreva suas motivações para aprender esse conteúdo, 

o primeiro P. Depois leia rapidamente o material escrito (se 

houver) a fim de se inteirar do assunto e se familiarizar com 

a proposta do conteúdo e, finalmente, assista aos vídeos 

anotando insights e ideias que casem com suas necessidades. 

Na sequência é importantíssimo que você visualize como 

vai usar essas novas habilidades. Crie cenas, interaja com 

pessoas na sua imaginação já usando o que você aprendeu. 

Nosso cérebro funciona a partir de sinais químicos e elétricos. 

Vivenciar e imaginar são ações neuroquimicamente muito 

parecidas. Quanto mais detalhes tiver sua visualização, mais 

real ela se torna para nosso cérebro.

A última fase do método é aplicar o que você aprendeu. 

Comece pelas habilidades mais simples e vá aumentando a 

complexidade. Conteúdo sem prática não serve para nada.
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Temos que ler mais
Uma pesquisa do Inaf divulgada em 2016, com dados 

atualizados até 2015, mostra que menos de 10% dos brasileiros 

são proficientes em língua portuguesa, ou seja, conseguem ler 

sem restrições de compreensão e interpretação. Não temos o 

hábito de ler aqui no Brasil e a escola não incentiva a leitura da 

maneira correta.

Ler mais é crucial para o desenvolvimento do mindset e a 

expansão da sua inteligência. Para isso, temos que criar o 

hábito de ler, algo que seja automático e natural. A seguir, 

vou dar um passo-a-passo para programarmos esse hábito:

1- Escolha um tema do qual você goste (não precisa ser 

ligado ao seu trabalho);

2- Agora escolha um blog, site ou revista eletrônica (pode 

ser revista ou livro também);

3- Escolha um horário que você consiga manter por 1 ou 

2 meses e de 5 a 15min todos os dias leia sobre esse tema 

sempre no mesmo horário. Com isso a leitura se torna leve 

e seu cérebro vai ter um benefício imediato por você gostar 

dos temas;

4- Após 2 meses você pode inserir outros tipos de leitura 

para aumentar o seu repertório.

https://www.nexojornal.com.br/grafico/2016/11/21/A-evolução-do-analfabetismo-funcional-no-Brasil
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Após adquirirmos o hábito de ler, podemos agora 

aumentar nossa velocidade de leitura e compreensão. 

Geralmente lemos na velocidade em que falamos, pois 

sempre vocalizamos o que estamos lendo, mesmo quando 

estamos em silêncio. Para diminuir a vocalização use o dedo 

indicador para ajudar a leitura de cada frase. 

Faça o seguinte:

Conteúdo restrito para inscritos no curso  

O Segredo dos Vencedores. Saiba mais.

https://www.administradores.com.br/osegredodosvencedores
https://www.administradores.com.br/osegredodosvencedores
https://www.administradores.com.br/osegredodosvencedores
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Ansiedade e  
desenvolvimento  
de habilidades

Gatilhos

Ex: Reunião  
com o chefe

Ex: Aperto no peito,
gagueira

Deixar o pensamento 
ir embora e focar na 
respiração por 30s

Sintomas Cortar o looping

A ansiedade é uma preocupação exagerada que gera 

sintomas como tensão, medo ou pavor de que algo ruim 

possa acontecer, evidenciando sintomas físicos. Para 

aprendermos com eficiência e desenvolvermos habilidades, 

temos que estar concentrados e relaxado. Para isso, temos 

que identificar os gatilhos causadores dos sintomas físicos 

da ansiedade e cortar o looping de ficar pensando neles e 

sentindo a reação física e vice-versa.

Exercício: preencha a tabela com os seus gatilhos e sintomas.

O foco aqui é não deixar a mente focada na causa da 

ansiedade e rapidamente mudar o foco do seu pensamento.
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