




a vida avança velho 
e quem não avança 
ao lado dela fica

só

maximo górki



tribos>>

famílias>>

hierarquias>

redes>>

novas tribos>>>>>







0,1% das camisinhas furam



se 0,1% das camisinhas furam



então



arranje um amor
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meta boa é aquela 

que você não tem 

a menor idéia de 

como vai 

conseguir chegar

jack





não faz mal à saúde

respeita as leis da 

natureza

é sem veneno sem aditivo

sem conservante

diversidade

tem mais sabor





gestão colaborativa

poder do conhecimento

aprendizagem ativa

liderança compartilhada

valorização ética

responsabilidade social













mesmo que r

você será 

aplaudido

ilógica de 

artista







educação

capacidade

compreensão

conhecimento

competência

experiência

integridade

motivação

temperamento

satisfação

valores

cultura



atração de talentos

de competências e 

habilidades para uma 

função requerida

para o talento e o 

potencial



avaliação

do foco na performance 

normalizada por regras e 

procedimentos

para o foco na 

performance normalizada 

por resultados



desenvolvimento

da identificação e 

correção de fraquezas

para a educação com 

foco no talento



cargos e remuneração

do desempenho e 

experiência

para a autonomia na 

busca do crescimento







balaio de gatos

pau pra toda obra

só pensam naquilo

concentração

deixa comigo

arranca rabo

o time ganha

o time decide

time é







quando o trabalho é um 
prazer a vida é uma 

alegria

quando o trabalho é um 
dever a vida é

escravidão
maximo górki
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