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Olá! 

Esta é uma experiência diferente... 

Convido você para desenhar-se e 

desenhar seus hábitos e 

comportamentos em 10 desafios 

pessoais. 

Um jogo divertido para que fique 

gravado na mente que 

transformar-se pode ser uma 

jornada de prazer e de sucesso! 

Venha fazer parte de um grupo 

que acreditar tudo é possível... 
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“Não importa se as chances são maiores para 

alguns, e menores para outros. O que importa é que 

elas existem para todos os que persistem, e não se 

mostram para nenhum daqueles que desistem”. 
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#1 

SAIA DA ZONA DE CONFORTO 
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DESAFIE-SE PARA UMA NOVA TRAJETÓRIA! 

Nosso primeiro desafio é compreender que movimentos simples e de rotina 

não nos levam para fora da zona de conforto, apenas nos fazem circular até 

os seus limites, e voltar ao centro dela. 

Sair da Zona de Conforto requer algum CAOS. Quanto maior o caos 

provocado em suas convicções, certezas, domínios e relações, tanto maior 

será a revolução na sua vida. Justamente pelo fator caos, esse não pode ser 

um movimento sem roteiro. 

Nosso desafio é que você (literalmente) USE O DIA DE HOJE PARA DESENHAR SEUS 

SONHOS/FUTURO, um novo trajeto, seus desejos e expectativas! Como fazer? 

Vamos lá! 
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PASSO 1 Desenhe (mesmo!) seu ESTADO ATUAL, com símbolos que 

representem cada elemento em sua vida que você gostaria de 

modificar. 

PASSO 2 Agora desenhe (de novo) sua VISÃO/SONHO usando os 

símbolos como referência daquilo que você quer transformar. 

PASSO 3 Precisamos enganar seu CÉREBRO! 

No grupo a gente trabalha essa “enganação” melhor, mas 

para começar, dê COLORIDO apenas do DESENHO DE SUA 

VISÃO/SONHO. Enquanto pinta, pense bem no que cada cor 

representa para aquele símbolo. 

PASSO 4 Vivemos uma vida em 3 dimensões (tempo, ações, eventos) 

mas seu cérebro só racionaliza 2 dimensões (resultados, 

eventos). Uma terceira dimensão (desfecho) ele trata como 

PALPITE, ou PROBABILIDADE. Então SEU CÉREBRO ESTÁ 

TREINADO PARA OLHAR PARA TRÁS, olhar os eventos, os 

resultados alcançados, e adivinhar os próximos resultados. 

Precisamos MUDAR ESSA PERSPECTIVA! 
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PASSO 5 Entre as figuras (ESTADO ATUAL e VISÃO/SONHO) você 

colocará 3 roteiros, 3 setas, ou 3 caminhos: 

- VER o que deseja 

- ACREDITAR que é possível 

- AGIR para transformar em realidade 

Mais ou menos assim: 

 

 

 

 

 

 

 

Agora você tem o lado CRIATIVO do seu cérebro trabalhando 

em conjunto com o lado LÓGICO, mas com mais elementos! 
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PASSO 6 No grupo a gente vai trabalhar o dia a dia da evolução do 

desenho, de forma colaborativa, mas é importante que: 

- Você o faça exatamente assim: PRESENTE em preto e 

branco, SONHO colorido. Para cada DOR do presente, 

encontre um SÍMBOLO COLORIDO que a curaria/modificaria; 

- DEIXE ESPAÇOS para ir acrescentando ou modificando os 

elementos: mesmo os sonhos vão se redescobrindo em 

detalhes se os sonhamos todos os dias. 

PASSO 7 Deixe este desenho em um lugar onde você POSSA OLHAR 

TODOS OS DIAS: isso alimentará o seu cérebro diariamente, 

que passará a lidar com essa informação DIARIAMENTE 

- Olhe bem para o desenho, feche os olhos, memorize as 

imagens; 

- Esse exercício faz com que seu cérebro procure os caminhos 

para “colorir” cada um dos símbolos, ou seja, ELE VAI 

PROCURAR OS MELHORES PALPITES/PROBABILIDADES, baseado 

no que você já viveu e nos resultados que já conseguiu. 
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PASSO 8 Anote CADA SAÍDA/ROTEIRO que for pensando 

- Seu cérebro elabora trilhas baseadas no passado; 

- Você anotará essas trilhas e traçará os FATORES NOVOS que 

modem mudar os resultados, no presente; 

Radicalize sempre que puder! 

- Se o cérebro tende a ficar na Zona de Conforto para cada 

solução pensada, uma ideia radical o forçará a encontrar um 

meio termo, ou a correr o risco de uma nova trajetória. De 

qualquer forma, ele estará sendo forçado a dirigir as soluções 

olhando para a frente, e não, olhando pelo retrovisor! 
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#2 

SE A VIDA É O CAMINHO, 

NÃO O DESTINO, PORQUÊ 

SEU CAMINHO É ESSE? 
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DESCUBRA O PORQUÊ DO CAMINHO, E CONHECERÁ SEU DESTINO 

Entendendo e praticando o conceito de sair da zona de conforto, agora é 

hora de começar a FAZER ACONTECER. O que? Bom, nessa hora é legal 

recorrer a métodos mais práticos, como o MÉTODO DOS 5 PORQUÊS. Porquê? 

Eu explico... 

PROBLEMAS são resultados de processos. O caminho que você faz hoje, bem 

como os problemas que enfrenta, tem uma raiz, ou um porquê (ou mais). 

Os processos, em nossa vida, são a forma como lidamos com a situações, 

são nossos COMPORTAMENTOS MENTAIS (ou reativos), que foram sendo 

construídos por meio das EXPERIÊNCIAS pelas quais passou e os RESULTADOS e 

CONSEQUÊNCIAS que vieram delas. 
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Sua mente trabalha com isso desde a infância e as conclusões são 

consequência da sua educação, da sua cultura, do meio social em que vive. 

É complicado achar que existe uma receita única, ou uma única solução 

que contemple tudo isso, para todo mundo, porque nem mesmo você 

conhece bem a raiz desses seus processos ou comportamentos mentais. 

Além de um bom acompanhamento psicológico, o que é possível fazer é 

estar sempre em busca das RAÍZES desses comportamentos mentais. Há 

alguns exercícios e técnicas que você pode adotar como companheiros do 

dia a dia. Eu uso o MÉTODO DOS 5 PORQUÊS e o convido a fazer o mesmo! 

COMO FUNCIONA: geralmente, quando perguntam sobre o que causa um 

problema, o ser humano tende a culpar alguma coisa ou alguém, ao invés 

de raciocinar e realmente procurar a verdadeira causa. Isso se conhece 

como “DESCULPA ESFARRAPADA”... 
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O método dos 5 PORQUÊS1 tenta trazem à consciência a raiz de um 

determinado problema, ou comportamento. 

Em geral: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Leia mais em http://www.apostilasdaqualidade.com.br/os-5-porques-5-why-analise-da-causa-raiz/  

http://www.apostilasdaqualidade.com.br/os-5-porques-5-why-analise-da-causa-raiz/
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A figura ilustra 2 elementos importantes do exercício: 

(a) Que a cada porquê, a mente sai de uma resposta personalizada imediata e 

é obrigada a encontrar raízes cada vez mais despersonalizadas; 

(b) Que o TEMPO entre encontrar o 

SINTOMA e um CULPADO é mais 

lento que o tempo de 

encontrar a CAUSA, e passar 

dessa ao reconhecimento da 

RAIZ. 

A razão disso é parte do trabalho 

no grupo, ok?! 
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#3 

ENTÃO, SE TUDO É VIDA, 

APRENDA COM TUDO! 
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HOJE VAI SER O MELHOR DIA DA MINHA VIDA! 

O desafio #3 ajuda a colocar os outros em prática! 

Vejamos: enquanto procuro pela raiz dos meus problemas, posso transformar 

a resposta de cada um dos porquês em uma nova atitude. 

Enquanto desenho os detalhes do meu estado atual e refino os símbolos do 

meu sonho/visão, posso pensar em coisas que nunca havia pensado antes. 

O DESAFIO #3 É SOBRE VIVER! (sim, separado). Porque a rotina do dia a dia nos 

leva a sobreviver (tudo junto) e essa é a zona de conforto criada pelo 

cérebro para traçar escolhas no automático, baixando os riscos, prevenindo 

supostas novas dores, tudo baseado naquilo que ele armazena do passado. 
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A dica desse desafio é a GESTÃO INTELIGENTE DO SEU TEMPO. 

O que você faz em 5 minutos hoje? 

Se a sua resposta foi 

“5 minutos é pouco tempo”, 

vou refazer a pergunta:  

O QUE VOCÊ PODERIA FAZER 

se aproveitasse TODOS OS 5 

MINUTOS LIVRES ao longo 

do seu dia? 

Fazer a gestão do seu tempo de forma mais inteligente faz com que ele se 

multiplique! E... Pense bem: há algo mais precioso que o seu tempo? 
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Aproveite a comece agora a cronometrar essa leitura: 

Tempo é vida, sua vida. Um pedaço da sua vida que não volta. Um bem não escalável, 

ou seja, que não se compra (portanto, não tem preço), finito e com igual durabilidade 

para todas as pessoas (portanto, tem valor). Se o tempo é finito e de igual durabilidade 

para todos, porque alguns “produzem tanto em tão pouco tempo” e outros dizem que 

“o tempo passa tão rápido que não dá para fazer mais nada”?! 

Busque a sua própria resposta, mas o tempo que você levou para ler essa reflexão é o 

mesmo tempo que você levaria para ler bons conteúdos numa fila de espera do 

médico. Ou escrever pequenos trechos de pensamentos (ou melhorar o seu desenho 

de vida) enquanto está no seu transporte para o trabalho ou para a escola/faculdade. 

Ou ainda, para se conectar com novas pessoas por meio de interlocuções 

motivadoras, profissionais ou pessoais. 

O desafio #3 é sobre MELHORAR OS ALGORITMOS DA SUA VIDA, percebendo de forma 

consciente o tempo do AGORA, e fazendo dele, mesmo que em pequenos 

pedacinhos, UM TEMPO PRODUTIVO! 
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Para isso, as dicas mais importantes são: 

- “Quando eu puder...”, “Quando eu me formar...”, “Quando eu tiver 

dinheiro...”, quando, quando, quando... Pare de esperar por um destino, 

enquanto desperdiça a viagem. Assuma o comando AGORA. Faça o que 

puder ser feito HOJE. O feito é melhor que o perfeito! 

- Toda informação é relevante, toda informação gera um repertório dentro do 

seu contexto, portanto tenha boas informações sempre à mão! A gente discute 

dicas práticas no grupo... 

- Mude suas referências, seus algoritmos. Faça a melhor informação chegar 

mais rápido até você. Otimize seus acessos para melhorar sua performance! 

- Conheça e discuta as tendências, saiba como elas lhe afetam, crie/encontre 

suas tribos! 
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#4 

EMPATIA É A NOVA 

INTELIGÊNCIA 



 

 
21 

 

“TREINAR O LADO DIREITO DO CÉREBRO É O NOVO CAMINHO PARA O 

SUCESSO.” 

 

Essa é uma boa noticia se você é uma artista, inventor, designer, contador de 

história, prestador de cuidados de saúde, ou psicólogo. Mas para aqueles que 

trabalham com o conhecimento, como advogados, médicos, economistas, 

executivos e engenheiros, essa é uma notícia ruim. 

Essa frase é a chamada de subtítulo do livro A NOVA INTELIGÊNCIA, de Daniel H. 

Pink (2006, Editora Academia do Livro, ISBN 9789898194169). O livro trata, 

basicamente, da discussão e da aplicabilidade de dois conceitos 

contemporâneos: o HIGH-TOUCH e o HIGH-CONCEPT. 
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No HIGH-TOUCH está envolvida a nova inteligência – EMPATIA – traduzida como a 

capacidade de entender as sutilezas da interação entre as pessoas, de saber 

encontrar a satisfação de viver dentro de nós próprios e ajudar os outros a fazê-

lo. Com isso, ser capaz de perseguir um sentido para a vida além da rotina 

diária. 

O HIGH-CONCEPT traduz a capacidade de criar a beleza artística e emocional, de 

detectar padrões e oportunidades, e de elaborar uma narrativa satisfatória, 

combinando ideias aparentemente desconexas num novo objeto. Um conceito 

muito próximo do conceito de inovação disruptiva. 

Nos dias atuais, a empatia surge como centro de todo método ou modelo de 

conectar pessoas, de maneira bem-sucedida, seja essa uma conexão mediada 

por finalidades comerciais ou não. 

 



 

 
23 

O DESAFIO #4 É USAR A EMPATIA PARA SE CONECTAR COM AS PESSOAS, presencial ou 

virtualmente. Buscar entender as dores dos outros pode nos ajudar a 

compreender nossas próprias dores. Tentar ajudar aos outros pode despertar 

em nós os caminhos para solucionar nossos próprios problemas. 

Mas não confunda EMPATIA com SIMPATIA! O vídeo carregado no grupo deixa bem 

clara essa diferença... 

Não tem mistério para trabalhar a empatia e deflagrar conexões legítimas: 

comece pelo óbvio! Tenha orgulho de sua história, do que sabe, do que 

aprendeu, daquilo pelo que vem lutando, e daquilo que ainda pretende 

alcançar. Seja genuíno e encontre em você o que o conecta ao outro. 

Estamos em busca de um mundo em rede colaborativa. A empatia é elemento central 

nessa rede de colaboração. 
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Num spoiler rápido sobre o que trata o livro de Daniel H. Pink, o autor considera 

seis aptidões, próprias do uso do hemisfério direito, que devem ser 

desenvolvidas para aqueles que desejam melhores desempenhos em qualquer 

área da vida, no futuro. 

 

1 - DESIGN 

Mais que a funcionalidade, as pessoas buscam por experiências, e o Design é a 

chave que abre esse novo mundo de estética e simbolismo, que vai além do 

sentido prático. Segundo a Escola de Gestão de Londres, por cada 1% de 

vendas investido no Design dos produtos, as vendas e lucros sobem em média 3 

a 4%! 
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2 - HISTÓRIA 

Argumentos já deixaram de ser o “top” do poder de convencimento. Hoje, com 

o excesso de informação (e de argumentos) a atenção tornou-se o centro do 

processo de engajamento e de influência de decisão. E diante de tanta 

tecnologia sobrando, são as boas narrativas sobre fatos que continuam 

capazes de conectar as pessoas... E essas, aos produtos! 

O que importa, então, é a capacidade de colocar fatos num CONTEXTO, e de 

os apresentar, com IMPACTO EMOCIONAL. 

 

3 - SINFONIA 

Já não basta a especialização. Mais do que análise, hoje é necessária a síntese, 

a visão abrangente, o cruzar fronteiras e combinar diferentes demandas. 
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Nesse sentido os tempos que se avizinham oferecem oportunidades a 3 tipos de 

indivíduos: o INVENTOR; o CRIADOR DE METÁFORAS; o TRANSGRESSOR. Um exemplo disso? 

Empresas financeiras americanas que contratam poetas para lugares de 

gestão! 

 

4 - EMPATIA 

Já não basta a lógica. O que distinguirá profissionais de sucesso será a sua 

capacidade de compreender os desejos dos outros homens, de estabelecer 

relacionamentos e de mostrar interesse e preocupação com os outros. Por 

exemplo, nos EUA, a comunicação eficiente e empática é já um critério de 

avaliação geral dos estudantes de Medicina. 
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5 - DIVERSÃO 

Já não basta a seriedade na oferta e no consumo de processos, produtos e 

serviços. É necessário acrescentar a descontração, a personalização divertida, 

pois os benefícios são enormes... Exemplo? GOOGLE! 

 

6 - SENTIDO 

Já não chega possuir, ter, comprar. Vivemos num mundo comandado pela 

riqueza material, e as novas gerações já buscam por objetivos mais significativos 

para suas vidas, para as vidas daqueles que amam, para sua comunidade, 

para o mundo. Cresce cada vez mais os modelos colaborativos e sustentáveis, 

que paulatinamente vão destronando os modelos centralizados e 

monopolizadores. Palavra de ordem: DIVIDIR PARA MULTIPLICAR! 
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#5 e #6 

APRENDA COM AS 

TENDÊNCIAS (TRENDS) 
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“TENDÊNCIAS SÃO INFORMAÇÕES RELEVANTES: IDENTIFIQUE NOVAS 

OPORTUNIDADES, EM TEMPO REAL, E CONVERTA-AS EM REALIDADE” 

 

Desde a Teoria da Abundância, de Peter Diamandis (veja os TED dele!), o 

mundo nunca mais foi o mesmo... Até porque Big Data e tecnologias, juntos, 

estão se mostrando fortes bússolas que apontam para o rumo que os 

comportamentos seguem, o que gerou um conceito chamado TREND. 

A abundância nos abriu novos caminhos, derrubando fronteiras e ampliando 

espaços, trazendo o mundo acessível na palma da mão. Mas isso não nos fez 

completamente/exatamente felizes, na mesma proporção. 

Por outro lado, a tecnologia ainda soa como ameaça, para aqueles que 

permanecem dentro das mesmas rotinas se trabalho de 30 anos atrás. 
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Qualquer trabalho baseado em rotinas, que pode ser reduzido a um conjunto 

de regras, ou decomposto numa série de passos que se repetem, está em fase 

de extinção. 

O desafio de hoje é APRENDER COM AS TRENDS para estar em contínua flutuação na 

prancha do conhecimento, surfando no topo nesse tsunami da revolução 

tecnológica. 

Os especialistas afirmam que sobreviverá a essa transformação tecnológica do 

mundo do trabalho quem conseguir responder NÃO a essas 3 perguntas: 

- Alguém pode fazer o mesmo que eu, em outro País, por menos dinheiro? 

- Um computador pode fazer o mesmo que eu, e mais rápido? 

- O que tenho para oferecer tem procura neste cenário de abundância? 
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Já há quem percebeu a mudança e está agindo antecipadamente, 

convertendo as tendências em ações efetivas de mudança e transformação: 

 

- Na Faculdade de Medicina de Yale, os estudantes 

treinam as habilidades de observação de detalhes no 

Centro de Arte Britânica 

- Mestrados nas áreas Artísticas são, hoje, os mais novos 

MBA (sim, você leu bem: MESTRADO = ARTES = MBA) 

Essas são tendências e você pode trabalhar com elas de diferentes maneiras, 

incluindo profissionalmente. O SEGREDO DESSE DESAFIO É VOCÊ APRENDER A USAR AS 

TENDÊNCIAS COMO PONTOS DE CONTATO PARA CONEXÕES COLABORATIVAS E, DELAS, FAZER A 

CONVERSÃO PARA PROJETOS E AÇÕES QUE LHE SEJAM INTERESSANTES! 
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Os exercícios que você fará comigo no grupo têm como objetivo trabalhar 

elementos da Metodologia de Aprendizagem Integrativa e Significada 

(M.A.I.S.)2 que há tempos eu uso para traçar trilhas de aprendizagem em sala 

de aula. Agora, vou USAR OS ELEMENTOS DA M.A.I.S. PARA TRAÇAR TRILHAS DE 

APRENDIZAGEM PESSOAL COM AS TRENDS PESQUISADAS! 

Mãos à obra! 

Passos adaptados da M.A.I.S. para aplicar em uma área que do seu DOM: 

ÓBVIO SOLUÇÕES AMPLIADAS INOVAÇÃO 

Qual o resultado 
direto esperado? 

Esse resultado reverbera em 
outras áreas/possibilidades? 

É possível melhorar a 
experiência, agregando novos 

valores/conceitos? 

  

                                                           
2 Acesse: http://bit.ly/mais3passos para conhecer os conceitos da M.A.I.S. e http://bit.ly/MAIS1-empoderamento para 

conhecer os resultados alcançados em uma turma de graduação. 

http://bit.ly/mais3passos
http://bit.ly/MAIS1-empoderamento
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#7 e #8 

DIVIDIR PARA MULTIPLICAR 
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“QUANDO PENSO SOBRE CRIAÇÃO DA ABUNDÂNCIA, NÃO É SOBRE 

CRIAR UMA VIDA DE LUXO PARA TODOS NO PLANETA; É SOBRE 

CRIAR UMA VIDA DE POSSIBILIDADES. É SOBRE TOMAR O QUE 

ESTÁ ESCASSO E TORNÁ-LO ABUNDANTE” 

 

Desde a Teoria da Abundância, de Peter Diamandis (assista os TED dele!), o 

mundo nunca mais foi o mesmo... Até porque Big Data e tecnologias, juntos, 

tem se mostrado como fortes bússolas que apontam para o rumo que os 

comportamentos assumem. Isso gerou um conceito de publicidade chamado 

TREND que vamos adotar como uma bússola que oriente melhor nosso desenho 

de visão/sonho. 

Dividir para multiplicar é um dos princípios da abundância... Vamos lá! 
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Um slide e contextos de quem fez do “dividir para multiplicar” seu negócio 

global de milhões3: 

 

 

 

 

 

 

O slide diz tudo: modelos colaborativos tendem a se tornar a base da nova 

economia e do novo pensamento da sociedade.  

                                                           
3 Leia o texto completo em https://biofotogrametria.wordpress.com/2016/01/24/disruptura-a-expressao-do-momento/  

https://biofotogrametria.wordpress.com/2016/01/24/disruptura-a-expressao-do-momento/


 

 
36 

 

O que estamos fazendo aqui é isso: dividindo conhecimentos, compartilhando 

colaborativamente as experiências e oportunidades, multiplicando o potencial 

de transformação de cada um. Provavelmente ninguém faria isso sozinho, mas 

junto com um grupo que pensa de modo similar, e caminha no mesmo 

sentido... Aí sim! 

“OS MELHORES NÃO SÃO COMPETITIVOS, SÃO CRIATIVOS E COLABORATIVOS!” 

Bom, o desafio de hoje e de amanhã é DIVIDIR PARA MULTIPLICAR! Vamos produzir 

algum tipo de conteúdo que seja de interesse comum?! Agora vocês já se 

conhecem um pouco mais, já interagiram, conhecem os sonhos e as visões de 

mundo uns dos outros. Colaborem! O que você viu/leu/recebeu que pode ser 

interessante para alguém por aqui? 

Serão 2 dias de produção do próprio grupo! Boralá... Façam acontecer! 
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#9 

VISÃO ANTECIPATÓRIA COM 

FOCO EM SOLUÇÕES 
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“...VISÃO ANTECIPATÓRIA: CAPACIDADE DE ENTREVER AS 

DECORRÊNCIAS OU CONSEQUÊNCIAS FUTURAS DAS SUAS DECISÕES 

ATUAIS” 

 

Idalberto Chiavenato é uma referência em Administração no Brasil, e vou partir 

do conceito gestor do que seja visão antecipatória para puxar outros dois 

conceitos que serão fundamentais nesse desafio: 

“Para os Administradores que estão iniciando a carreira, o professor alerta: 

é preciso um misto de percepção crítica que envolva visão sistêmica – ver 

o todo e não apenas uma de suas partes; visão periférica – sair da caixa e 

entrever o que está fora dela ao seu redor; e visão antecipatória – entrever 

as decorrências ou consequências futuras das suas decisões atuais. “Tudo 

isso ao mesmo tempo, como se tivesse três visões simultâneas.” 

 

Mãos à obra! 
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Visão sistêmica, visão periférica e visão antecipatória são três elementos lógicos 

da gestão de empresas. No primeiro tem-se a “big Picture”, no segundo, o 

ecossistema local, e no terceiro, traçar a relação entre decisões tomadas e 

possíveis consequências, tomando as duas primeiras visões como balizadores 

de palpites. 

Em essência, é isso que seu cérebro esquerdo faz o tempo todo. No desafio #1 

aprendemos como o lado lógico determina suas reações e trabalhamos o 

PROJETO/DESENHO DE SEU SONHO como uma maneira dele juntar as peças 

entre o agora e o futuro, e buscar caminhos lógicos para realizar. 

Com os desafios seguintes, adquirimos ferramentas para potencializar esse 

processo, ajustar as trajetórias, refinar os mapas. Ou seja, estamos enganando 

pouco a pouco seu lado lógico para permitir que ele dê as rédeas um pouco 

mais para seu lado criativo. 
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ESSE ÚLTIMO DESAFIO, antes de partir para o desenho final, TRATA DE ALIMENTAR O 

LADO ESQUERDO (LÓGICO) DO CÉREBRO COM O QUE ELE SE SENTE CONFORTÁVEL (VISÃO 

ANTECIPATÓRIA). O objetivo é que, cada vez mais, ele confie no processo e 

aprenda a ampliar a gestão dos riscos envolvidos, com mais liberdade. 

O que acontece é que, como já foi discutido, sua mente dirige suas decisões 

futuras com base nos eventos e resultados do passado. Dirigir olhando pelo 

retrovisor não é a melhor forma de evitar acidentes, e nem é o modo de lhe tirar 

de uma zona de conforto, traçada para evitar transtornos e dores. 

Mas crescer é justamente isso! Uma continuidade alternada entre o caos e a 

ordem, que podem ser controladas, mas nunca, impedidas. Exceto se você 

nunca sair do mesmo lugar... Mas aí você não estaria aqui, certo?! 

Veja a sugestão de animação que tem no Grupo como motivação... 
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A essência do desafio, então, é: 

- SEU PASSADO NÃO DETERMINA SEU FUTURO. O mundo muda, as tecnologias mudam, 

as pessoas mudaram, você mudou. Os resultados de tudo o que envolve esse 

universo de variáveis também mudou. Acredite! 

- MEDOS NÃO SÃO FATOS! E são do tamanho que você permitir. Acredite! 

- CONFIE NAQUILO QUE SABE, VÁ EM BUSCA DO QUE NÃO SABE. Supere-se! 

- FAÇA MAIS DO QUE O ESPERADO: ninguém ganha mais com isso que você! 

- Pense, acredite, veja, analise, mas TOME ATITUDES PARA FAZER ACONTECER! 

 

MORAL DA HISTÓRIA: TENHA FOCO NAS SOLUÇÕES, e não no tamanho do problema. 
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Agora, com uma nova forma de ver e de se posicionar diante do mundo e de si 

mesmo, recupere cada uma das novas ferramentas, e refaça seu PROJETO: 

 

 

 

 

 

 

Para cada um dos itens projetados, você já sabe: 

1- Desenhe em detalhes (o primeiro passo é VER ONDE SE DESEJA CHEGAR) 

2- Aplique os 5 porquês para compreender o que lhe separa entre o agora e o 

que você deseja (COMPREENDA A RAIZ DO SEU HOJE PARA TRAÇAR 

CAMINHOS PARA SEU AMANHÃ) 
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3- Trabalhe seu tempo de forma inteligente e produza mais em favor do seu 

projeto (TEMPO É SUA VIDA, DÊ VALOR AO PRESENTE) 

4- Conecte-se empaticamente com as pessoas para construir pontes genuínas 

e de valor (EMPATIA É A NOVA INTELIGÊNCIA) 

5- Aprenda com as tendências, converse sobre elas com suas conexões, ouça 

mais como as pessoas estão percebendo o mundo ao redor e suas 

transformações (APRENDA COM AS TRENDS) 

6- Converta as tendências e os aprendizados para sua vida e seus propósitos, 

em tempo real (REALINHE METAS, AJUSTE FERRAMENTAS, TORNE O OBJETIVO 

MAIS ACESSÍVEL) 

7- Compartilhe o que aprendeu, espalhe o conhecimento, trabalhe de forma 

colaborativa (DIVIDIR PARA MULTIPLICAR) 

8- Seja generoso, acredite no princípio da abundância, encontre soluções 

coletivas (OS MELHORES NÃO SÃO COMPETITIVOS, SÃO COLABORATIVOS) 
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9- Pratique a visão antecipatória, analise as mudanças de cenário que 

acontecem à sua volta, em tempo real. Retroalimente seu desenho com 

essas informações, abra novas perspectivas. 

10- Refaça seu PROJECT FOR LIFE com mais elementos. Todo dia. 

 

E para cada meta alcançada, crie um troféu no seu próprio desenho! 

Pode ser uma estrelinha dourada, um adesivo, um post it colorido com uma 

mensagem... O que importa é que seu cérebro vá atualizando a imagem dia a 

dia, e contabilize as vitórias, que representam novos resultados. E deles, refaça 

os algoritmos aprendendo que olhar pelo retrovisor é só para relembrar as 

lições, e não para permanecer preso a um caminho que já passou. 

A vida é o agora... E o agora muda e se renova, como os resultados. Sempre! 
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