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O Sextou é uma série de publicações lançadas ao longo do Ciclo 2020 dasO Sextou é uma série de publicações lançadas ao longo do Ciclo 2020 das
Iniciativas Empresariais do FGVces, que busca trazer razão sensível, arte eIniciativas Empresariais do FGVces, que busca trazer razão sensível, arte e
referências variadas para ampliar a percepção da realidade e contribuirreferências variadas para ampliar a percepção da realidade e contribuir
para a reflexão crítica sobre sustentabilidade, sobre a ação humana e sobrepara a reflexão crítica sobre sustentabilidade, sobre a ação humana e sobre
nossas organizações. Sem pretender ser uma publicação acadêmica, onossas organizações. Sem pretender ser uma publicação acadêmica, o
Sextou emergiu da intenção de inspirar a quem se proponha a apreciá-lo. OSextou emergiu da intenção de inspirar a quem se proponha a apreciá-lo. O
Sextou não representa a opinião das empresas-membro que fazem parteSextou não representa a opinião das empresas-membro que fazem parte
das Iniciativas, tampouco posições institucionais da FGV-EAESP ou dodas Iniciativas, tampouco posições institucionais da FGV-EAESP ou do
FGVces.FGVces.



F ICA  A
DICA
CORAGEM PARA

SE  IDENTIF ICAR

https://spoti.fi/31y8ioO

NÃO SE  ACOSTUMAR

https://www.youtube.com/watch?
v=ruN_LR60ZfQ&feature=youtu.be

LEVANTAR DA CAMA

https://youtu.be/L_SxSrvgEl8

PASSAR "VERGONHA"

https://bit.ly/2PvCriL

LIBERTAR-SE

Livro: 'Fuga' de Rogério Coelho (MSP)

https://www.youtube.com/watch?v=ruN_LR60ZfQ&feature=youtu.be


O AIK IDO 
EM TRÊS  L IÇÕES  S IMPLES  -
EM POUCAS PALAVRAS



CORAGEM

(s) agir com, a partir do coração.

cor-atĭcum



Clarice Lispector em A descoberta do mundo, 1984



HÁ UM QUÊ DE CORAGEM EM COMEÇAR

Os felinos, como os leões e leoas, são

considerados arquétipos, símbolos e

representações de coragem, em que força

e leveza se complementam. Essa força que

espelhamos ao olhar é a que buscamos

para sermos quem somos e agirmos a

partir do coração.

Qual força interna te dá coragem?

Qual a força interna que dá coragem às
organizações? 



MAS É  PRECISO TER MANHA
É PRECISO TER GRAÇA

É PRECISO TER SONHO,  SEMPRE
QUEM TRAZ NA PELE  ESSA MARCA

POSSUI  A  ESTRANHA MANIA
DE TER FÉ  NA V IDA

MARIA ,  MARIA-  MILTON NASCIMENTO
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