
Valores Virtuosos 



Vida 



Sua VIDA  
será exatamente aquilo 

que você escolher  
que ela seja! 



E ao homem declarou: 
 

“Visto que você deu ouvidos  
a sua mulher e comeu do fruto da árvore 
da qual ordenei a você que não comesse,  

maldita é a terra por sua causa;  
com sofrimento você se alimentará dela 

todos os dias da sua vida.” 

Genesis 3:17 



O Cultivo 



SEMENTE 



A qualidade da semente  
é determinante para  
a qualidade do fruto! 



O que você tem 
semeado? 



Valores 
 São um conjunto de características de uma determinada 
pessoa, que determinam a forma como a pessoa se comporta 
e interage com outros indivíduos.  

Virtudes 
 Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem; e 
não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira 

inclinação, virtudes são todos os hábitos constantes que 
levam o homem para o caminho do bem. 



Valores Virtuosos 
Um conjunto de características e hábitos constantes  

que levam o homem para o caminho do bem. 
  



ANOMIA é o nome dado  

ao ambiente desprovido de valores. 



Qual você não abre mão? 

AMOR 

GENEROSIDADE 

ATENÇÃO 

INTERESSE 

CONFIANÇA CREDIBILIDADE 

COOPERAÇÃO 

SOLIDARIEDADE 

CURIOSIDADE 

CONHECIMENTO 

DIGNIDADE 

DETERMINAÇÃO 

PERSEVERANÇA 

HUMILDADE SIMPLICIDADE 

INICIATIVA 

RESPONSABILIDADE 

JUSTIÇA 

IGUALDADE 

LIBERDADE 

AUTONOMIA 

OTIMISMO 

FÉ 
PACIÊNCIA 

TOLERÂNCIA 
VERDADE 

INTEGRIDADE 



Sua VIDA  
será exatamente aquilo 

que você escolher  
que ela seja! 



Sua empresa será exatamente 

aquilo que as pessoas  
escolherem que ela seja! 



Gestão por Valores 
• Elimina a anomia, ou seja, a alienação e a apatia no ambiente de trabalho. 
• Amplia o significado do trabalho para os colaboradores, de modo que a 

empresa e o negócio façam sentido para todos. 
• Aumenta o desempenho, a autoconfiança e a autoestima de todos os 

colaboradores. 
• Faz com que todos trabalhem para as mesmas causas, em vez de um 

trabalhar para o outro. 
• Melhora o moral e aumenta a produtividade no trabalho. 
• Melhora o desempenho do trabalho em equipe. 
• Melhora o processo decisório e aumenta o nível de comprometimento 

com as decisões. 
• Promove interações de alto impacto com os clientes. 
• Melhora a qualidade da comunicação e dos relacionamentos. 
• Aumenta o nível de autoconhecimento e de conhecimento uns dos outros. 
• Aumenta a capacidade da empresa de competir, porque existe uma coesão 

de grupo e altas motivações individuais. 



 
Toda a empresa se reúne,  

em determinado local e horário, 
para produzir a carta de valores. 

É importante planejar e 
organizar as atividades.  

Essa estratégia é geralmente de 
alto impacto, uma vez que 

agrega a força emocional da 
energia do grupo. 

Carta de valores participativa 





Você se transforma, 
   naquilo que cultiva. 



Obrigado! 

Alexandre Vieira 
11 99329-6446 

vieira.meta@gmail.com 


