Acreditamos que Pessoas e Organizações
estruturam sua identidade em torno de três eixos
que estão constantemente se relacionando:
ESTRATÉGIAS
menos eficientes / eficazes

mais eficientes / eficazes

Nossa
abordagem

NECESSIDADES
superficiais

profundas

CRENÇAS
limitantes

expansivas

Toda e qualquer ação é apenas a melhor estratégia encontrada por
um indivíduo ou Organização para atender necessidades
conscientes ou inconscientes.

ESTRATÉGIAS

Pressupostos

NECESSIDADES
Independente dos acordos firmados entre as pessoas,
elas tendem a colocar energia apenas nas estratégias
que atendem suas necessidades conscientes ou
inconscientes.

CRENÇAS
As pessoas e organizações só conseguem enxergar,
criar, compreender e investir em estratégias que
estejam em ressonância com suas crenças
conscientes ou inconscientes.

A eficácia de uma estratégia é medida pela sua capacidade de atender uma necessidade em
abundância, ou de atender várias necessidades ao mesmo tempo.
Sua eficiência é medida pela capacidade de atingir sua eficácia com baixo investimento ou custo
de tempo e recursos.

ESTRATÉGIAS

Indicadores

NECESSIDADES
A profundidade de uma necessidade é medida
pela importância que ela tem para o indivíduo ou
Organização, observada pelo nível de motivação
espontânea para buscar atendê-la.

CRENÇAS
A expansividade de uma crença é medida pelo
nível de criatividade e liberdade que ela gera para
a criação e sustentação de estratégias eficazes e
eficientes.

- Avaliar a eficácia e a eficiência das estratégias atuais para
atender as necessidades mais profundas da Organização ou do
indivíduo.
- Cocriar, junto com os diferentes públicos de interesse,
estratégias mais eficazes e eficientes.

ESTRATÉGIAS

Caminho de
desenvolvimnto
NECESSIDADES

- Identificar as necessidades reais que as
pessoas e a Organização estão buscando
atender
- Aprofundar as necessidades até chegar
naquelas de maior poder mobilizador

CRENÇAS

- Identificar as crenças ocultas por trás das
estratégias ineficazes e ineficientes
- Desenhar e nutrir crenças mais expansivas, que
libertem o poder de criação de estratégias mais
eficazes e eficientes

Transformar as estratégias mais eficazes e eficientes em
processos claros e legítimos

ESTRATÉGIAS

Caminho de
consolidação
NECESSIDADES
Transformar as necessidades profundas em
propósitos, objetivos e competências que
balizarão toda e qualquer estratégia.

CRENÇAS
Transformar as crenças expansivas nos valores e
princípios norteadores da cultura, e consolidados
por meio de comportamentos, rituais e símbolos.

