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tudo pode mudar
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No final deste texto de um minuto, você vai ter uma sacada que pode mudar muitas 
coisas no seu dia a dia.

Você será uma pessoa mais criativa para pensar sobre qualquer assunto, vai ter mais 
clareza e organização para planejar seus projetos. E vai mudar radicalmente a sua experiência com 
o flipchart, o quadro magnético ou a lousa quando apresentar suas ideias de forma leve e envol-
vente.

Para que essa mágica aconteça, você só tem que deixar o “pensamento visual” trabalhar a seu 
favor.

E pra começar, eleja canetas coloridas para serem suas amigas inseparáveis.  Elas irão convidar 
você a desenhar soluções para os problemas, se organizar melhor, transformarão o jeito de você 
tomar notas em reuniões, organizar a sua agenda e se comunicar com colegas de trabalho.

Desenhando de um jeito simples e intuitivo, você vai resgatar toda imaginação que tinha na 
infância.  E você vai olhar pra tudo com outro tipo de atenção, muito mais conectado.

Vai ser uma experiência tão incrível, que você vai querer ter canetas coloridas e papéis di-

¹ Os dados são do Banco Mundial. http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=BRA



sponíveis em todos os lugares, para rapida-
mente desenhar as ideias que surjam.  E logo as 
pessoas que convivem com você também irão 
se contagiar com essa mania, acredite.

Desenhar estratégias em grupo de trabalho 
será uma experiência leve, divertida e inspira-
dora. As ideias serão comunicadas com clare-
za, ganhando vida aos olhos de todos.

Comece a fazer anotações visuais, mapas 
mentais, use setas para indicar um fluxo, use 
imagens que façam sentido para você, explore 

cores, linhas pontilhadas etc. Descubra o que 
funciona para você e cada vez mais você vai se 
surpreender com a força do pensamento visual.

Que tal arranjar agora mesmo um caderno 
sem pauta pra levar sempre com você?  Leve 
também canetas hidrográficas coloridas, pelo 
menos duas cores.

Mande os seus desenhos e descobertas 
para nós publicarmos. Assim o seu movi-
mento inspirará outras pessoas!

Em um minuto, tudo pode mudar

Essas dicas fazem parte da temática abordada pelo consultor Marcio Reiff, 
responsável pelo curso “PENSAMENTO VISUAL E FACILITAÇÃO GRÁFICA”.
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