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Teoria da proximidade – Campo Bio-Psico-Social-Espiritual

F FR R

L L

E EP P

T

O que une as pessoas é o 
SUPÉRFULO. Considerado o 
cimento social.

Legenda (o que há de 
comum?):
T = Trabalho
F = Família
R = Religião
L = Lazer
E = Educação ou Experiência
P = Poder

Problema: Papo de 
elevador (TEMPO)



OPEN INNOVATION



OPEN INNOVATION



OPEN INNOVATION





ATIVIDADE PRÉ-WORK

7 participantes 

29 comentários

6 páginas 

379 palavras



Estratégias 
Respostas Principais

Investir no relacionamento compartilhar 

experiências com associados;

União através do empreender;

Inovação, Pesquisa com Associados e 

Indicadores;

Capacitação;

Marketing mobile e mídias sociais.



Processo 

Planejamento estratégico;

Revisão;

Reuniões;

Facebook e instagram;

Presença física e relação;

Estou procurando.



Comportamento 

Acompanhar a efetivação;

Sensibilizar;

Criar Ações para Execução;

Comprometimento e relacionamento;

Tendências;

Ousar;

Transparência.



contribuição

Troca de conhecimentos e experiências;

Cases;

Pesquisa, testes e avaliações;

Ideias e soluções  novas;

Abrir a gestão.



Executivo de sucesso



A Neurociência da Liderança 
Mudar traz dor. 

O Bater e assoprar não funciona. 

Há uma supervalorização do humanismo. 

O foco significa poder. 

A expectativa molda a realidade. 

A densidade de atenção molda a identidade.



Liderança Sustentável
Simplicidade

Tempo

Responsabilidade Social

Provisão de Recursos. 

Acompanhamento

Emoção



O Pipeline da Liderança



DIRETOR TREINADOR JOGADOR

APRESENTADOR ATOR AGENTE

É parecido com: 



Saber lidar com seus defeitos

Homer Consultor



O teu defeito é a tua marca

Rubens Barrichello

Anderson Silva

Joel Santana

Fabio Junior



GESTÃO
=

DECISÃO



COMUNICAÇÃO 
=

por em relação



PRODUTIVIDADE 
=

A relação entre 
2 números



MEU ou TEU 
/

NOSSO
= No. ou %



As maiores soluções das 
ENTIDADES 

serão fruto de 
RELACIONAMENTOS

combinados no
ÓBVIO.



Analogia da planta criança.



Sobreviver, crescer e
gerar novas plantinhas.

Razão da Existência:



As plantas crescem
a partir de si mesmas

Fractal

Especialização



Precisa de uma abelha.

Para criar a semente



Precisa de um passarinho

Para espalhar a semente



Cria uma flor com néctar e pólen.

Para atrair a abelha,



Cria um fruto delicioso.

Para cativar o passarinho



A planta precisa se multiplicar.
A abelha quer encher seu favo.
O passarinho quer alimentar.

Simbiose perfeita:



São apenas relações individuais

É “cada um por si e
pelos seus próprios interesses”.

Simbiose perfeita:



Simbiose perfeita:

Mas os resultados
podem ser fantásticos.





Transformar dinheiro em mais dinheiro
através da produção e da venda dos

produtos ou serviços de seus 
ASSOCIADOS 

sem nunca esquecer o 
ASSOCIATISMO 

Propósito :



É a realização do propósito 
que viabiliza o crescimento 

e a multiplicação



As empresas crescem
a partir de si mesmas

Processo de evolução:

Fractal
Exatamente igual às árvores



A empresa é geradora de 
novas empresinhas

Como a árvore é geradora
de novas arvorezinhas





Eventualmente, alguma parte
se distancia fisicamente porém nunca

perde a sua característica como
parte do FRACTAL.



Exemplos:
Contabilidade, 

Limpeza
Segurança
Produção

Vendas





Se desaparece o merado:

Desaparecem os Empregos, 
as Representações e o Varejo



E o sucesso de todo o sistema 
depende do sucesso de cada parte.

O sucesso de cada parte depende
do empenho de cada pessoa.

A interdependência é TOTAL



Precisa entender perfeitamente
o que as motiva.

A entidade tem que cativar as
pessoas e para isto 



São essencialmente individualistas.

Entendendo as pessoas:

Reúnem-se com outras pessoas 
em grupos em torno de ideias afins.

Abominam a injustiça.

Seu maior valor é a liberdade.



É preciso casar os interesses
da entidade com os das pessoas 

Trocar néctar e pólen
pela fecundação da flor.



A entidade tem que criar
Uma ideia que ao mesmo tempo

cative e obrigue.
Uma ideia que as pessoas e 

seus fractais assumam como sua.



O negócio só será bom 
Se for bom pra todo mundo



Atratora



Liberdade

Propósito mútuo

Cumplicidade

Acompanhamento 
da evolução

Conhecimento e 
especialização

Comemoração

Recursos 
tecnológicos

Atributos de uma
Ideia atratora



CRIATIVIDADE

“Descobrir consiste em 

olhar para o que todo 

mundo está vendo e pensar 

uma coisa diferente”. 

– Roger Von OECH

teste_de_atencao.wmv


VER O QUE NÃO SE VÊ

Quantos quadrados você está vendo na figura abaixo?
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QUAL O DIFERENCIAL 

DOS MELHORES?

O que fazem? O que não fazem?

COMPROMETIMENTO



BLOQUER INSATISFAÇÕES

TEORIA 4X4 “off-road”

É natural ter insatisfações,

mas não pode ser normal. 

Reclamar do que me falta.

Reclamar do 
relacionamento.

Reclamar do que não 
consigo.

Reclamar da Gestão e da 
Cultura.



ESTIMULAR A SATISFAÇÃO

TEORIA 4X4 “off-road”

Pense num Sonho.

Quanto custa este sonho?

Em quanto tempo quer 
realizar?

Qual estratégia? Quanto 
Vender?



SÍNDROME DO POSTO IPIRANGA



SÍNDROME DO POSTO IPIRANGA

Qual a mensagem que o comercial de 

postos Ipiranga nos passa? 



Tem tudo, para tudo 

o tempo todo.



Confiança
&

Competência



CRISE







Espiritualidade da India.pps


“MINDFULNESS”

Economia Criativa - Você é o que você compartilha - Gil Giardelli.mp4


Heróis 

apagando 

incêndio
Pouco 

tempo livre

Muitos 

problemas

Pouco 

progresso

Planos são 

cumpridos

Tempo para 

pensar

Poucos 

problemas

Melhoria 

contínua

Círculo Vicioso Círculo Virtuoso



JOGO

Som Sabadell flashmob.wmv


É preciso APRENDER.

É preciso DESENVOLVER as pessoas.

É preciso ter ORGULHO do que se faz.

É preciso AUMENTAR O RESULTADO

CONCLUSÃO



FABIO FREITAS JACQUES
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