


O conceito de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos é 
uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas 
definidas, com o objetivo de administrar os comportamentos internos e 

potencializar o capital humano nas organizações. 

 



“Quando você tiver alguma duvida, não pense em consultar um manual de 
procedimentos, e sim em consultar seu coração, sua consciência e saberá 

como agir pautado em suas crenças, em seus valores.”   

                                                                                             Lou Gestner   

 



“Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde ir.” 

                                                                                          Sênega  

 



 

 

 

 

 Estratégia  

(visão, missão, valores, cultura e etc.) 

 

Posicionamento estratégico  

 

Disciplina de valor 

 

Proposição de valor 

 

    Perfil alinhado com a estratégia     

 



Gestão de pessoas é: 
 

Simplicidade 

 

Sensibilidade 

 

Verdade 

 

Se importar 

 

Desenvolver 

 

Ter noção 

 

E fazer com que todos se sintam parte de um grande sonho 

 



“Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do 
mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em 

realidade.” 

                                                                                                 Walt Disney  

 



“ A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isto, cante, ria, 
dance, chore, e viva intensamente cada momento antes que a cortina se 

feche e a peça termine sem aplausos.”  

                                                                                                      Charlin Chaplin     

 





Escolham empresas com: 
 

Vida 

 

Alma 

 

Coração 

 

Respeito 

 

Gente do bem 

 

Inquietas 

 

Transparentes 



“Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também.  
E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem.” 

                                                                                                                 Frejat  





“Ou nos unimos agora, como equipe ou morremos como individuo.” 

                                                                                 Um domingo qualquer 

 



“Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.” 

                                                                               Ray Kroc  

 



“ Quando você ficar triste que seja por um dia, e não o ano inteiro.  
E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero”  

                                                                                                Frejat  

 





“Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vitima dos 
problemas e se tornar o autor da própria história.” 

                                                                                        Abraham Lincoln 

 



“ Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor.” 

                                                                                   Walt Disney  

 





“A Educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.”  

                                                                                                            Nelson Mandela 

 



“ O Valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade 
com que acontecem.  Por isto, existem momentos inesqueciveis, coisas 

inexplicáveis e pessoas incomparáveis.” 

                                                                                              Fernando Sabino   

 







 


