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Transforme Crise em Oportunidade;
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Mudanças no Comportamento Empreendedor
Pós  Pandemia !
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Os sonhos movem o mundo!
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Mundo VUCA
e a realidade
do trabalho

VOLATILITY UNCERTAINTY         COMPLEXITY                AMBIGUITY
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Capacidade
analítica

Capacidade
Interpessoal/
Sociemocional

Habilidade 
para 
executar

Processamento 
de informações

Capacidade para
mudar/aprender
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Os Sonhos Movem o Mundo
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Você 
ama 
o que 
faz ?

Aqui vamos mostrar 
como saber fazer as 
escolhas certas 
contribui para o 
desenvolvimento 
constante e alta 
performance.
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O Poder do Autoconhecimento e 
Propósito

Você sabe qual é a sua missão ?
O que você é realmente bom e tem prazer no que faz ? 

Entender qual é o seu propósito e está dispoto a pagar o preço é 
um passo importante na descoberta do seu poder de superação !
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Por que e para que eu existo?

Qual a minha razão de viver?

Qual é sentido da minha vida?

Por que eu me levanto da cama todas as manhãs?

O que eu faço para que meus dias sejam prazerosos?

O que eu tenho feito todos os dias para alcançar meus objetivos?
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10 Características do Comportamento Empreendedor
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1

Independência 

e  Autoconfiança

Descubra a sua a sua melhor 
versão !



Uso Interno

2
Busca de Iniciativas e 

Oportunidades 
Vamos aprender a 
usar os erros com 
forma de crescimento 
e autonomia !
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3
Persistência
 A fé é o seu valor inabalável; 

 Esteja emocionalmente e 
psicologicamente preparado. 
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4
Correr riscos 
calculados;

“O papel do líder é qualificar e 
acelerar o processo de 
tomadas de decisões”



Uso Interno

5
Exigência de 
Qualidade e 
Eficiência 

O cliente é a principal ração do seu 
negócio... 
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Comprometimento ;)
6

Tudo se converge para o 
propósito do seu 
negócio ;
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Busca de Informações

Aprender fazendo e refazer 
aprendendo, esteja sempre 
atualizado !
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Estabelecimento de
Metas

Saber o contexto e  ter uma 
mentalidade de vencedor; 
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Faça o Básico bem feito !
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9

Persuasão e Rede
de Contatos
Conhecer pessoas e seu poder 
de influencia é uma questão de 
estratégica!



Uso Interno

10

Planejamento e 
Monitoramento  
Sistemático

Tenha uma metodologia de trabalho !!
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 De todas as 10 características apresentadas:

 Quais mais se parecem comigo?

 Em quais preciso melhorar?

 O que farei para alcançá-las?
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Quem aqui já teve uma Ideia para resolver 
um problema? 

23

Quem é você?
O que você sabe?
O que você gosta?
Quem você conhece?
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Os sonhos movem o mundo!
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Mundo VUCA
e a realidade
do trabalho

VOLATILITY UNCERTAINTY         COMPLEXITY                AMBIGUITY
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GRATIDÃO

62-99989-4743

odair_lima_santos
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