
Qual o nosso objetivo maior 

na vida?



“Para mim, o objetivo da vida e’ 
perseguir a    felicidade”  Dalai Lama



Seres humanos: 

sistemas ?
A empresa o que é?



Analogo mecanico 

versus 

Analogo biologico

O funcionamento em rede
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Um mundo sem 
fronteiras?





•Visao imediatista

•Carencia de planejamento

•Centralizacao de decisoes

•Politicas rigidas

•Dificuldade de discussao de conflitos

•Sistema autoritario

•Delegacao de problemas “para cima”



Futebol, carnaval e licoes de parceria…



A busca da excelencia organizacional, passa pela 
consolidacao e valorizacao da 

maestria individual



As fronteiras interiores…



Parecemos...

Somos…



“Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo.

Se tiveres cem combates a travar, cem vezes seras vitorioso.

Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances 
de perder e de ganhar serao identicas.

Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, so 
contaras teus combates por tuas derrotas”

Sun Tzu  – “ A arte da guerra” 



Mercado...

Habilidades...



Quais os 
nossos 
valores?



Nosso desafio:

Construir organizacoes que sejam 
consistentes com nossas maiores 
aspiracoes





Qual o “fator Rh” da 
nossa organização?



Algumas competencias essenciais das organizações

Presenca global no mercado eletronico

Responsabilidade social

Integracao da cadeia de suprimentos

Estrutura organizacional flexivel (“team-based”)

Inovacao tecnologica e em tecnologia da 
informacao

As pessoas primeiro

Parceria com clientes

Visao e objetivos claramente comunicados



Troque as regras por valores:

•Justiça

•Respeito

•Aprendizado

•Contribuições significativas



A empresa precisa tratar 
os funcionários da 
mesma forma que 
gostaria que eles 

tratassem seus clientes



Desenvolver nao so as pessoas,

Mas tambem o ambiente de trabalho



…Uma profunda evolucao na 
natureza do trabalho, permitindo que 
as atividades humanas contribuam 
para reduzir as injusticas que 
existem no mundo… 
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“ As empresas são redes 
de conversações.”

(Fernando Flores)



Unindo o Mundo através da Aprendizagem

Anticorrupção
Estratégias de Conhecimento do País

Meio Ambiente
Finanças para o Desenvolvimento

Economia
Educação 

Governo
Saúde

Jornalismo
Desenvolvimento do Setor Privado

Redução da Pobreza
Gestão de Projeto

Desenvolvimento Rural
Proteção Social

Desenvolvimento Urbano

Global Development Learning Network
GDLN

Rede Global de Aprendizagem para Desenvolvimento



A vida da Gente é feita de gente…



…Acreditar no simples que de tudo emana…

Nem tanto pelo encanto da palavra, 

Mas pela beleza de se ter a fala!

Renato Teixeira



Fernando Felix

E-mail: fernandofulbright@hotmail.com

www.gdln.org

Obrigado!

mailto:fernandofulbright@hotmail.com
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