


Médico Mágico - Corporativo
� 07 de março de 2012
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� Brasília - DF





“Ensinar é o maior dos 
atos de otimismo”.





Alguns clientes
� Cemig
� Cenibra
� Usiminas
� Vale 
� Arcelor Acesita
� Coca Cola
� Hotel  Tauá
� Rotary
� Hypermarcas
� CDLs
� Sesc - Senac
� Mannesmann
� Hospitais
� Universidades
� Funorte
� Polícia Civil
� Sebrae



OUTROS  TEMAS

�Coaching
�Atitudes Transformadoras
�Fidelização de Clientes
�Atleta Corporativo
�O  Riso e  a  Saúde
�Educação para o  Trânsito
�Temas Médicos variados

Dr Arnóbio Moreira Félix
morelix.bh@terra.com.br





















Meu Retrato – Mágico Bill
� Médico  Ortopedista

� Professor     

� Mágico – Bill Morélix

� Médico do América (09 anos)

� Tenente do Exército (05 anos)

� Palestrante

� MBA  (Gestão) - FGV

� Escritor, Poeta e Autor de Livro 

� Pai de Arnóbio Júnior, Felipe e Igor



Médico Corporativo



COMPROMETIMENTO











Leis consuetudinárias

�Ética

�Caráter

�Humildade







Notícias » Ciência e Meio 
Ambiente »
Tigre de zoo alemão é primeiro a 
receber prótese de quadril
03 de fevereiro de 2011 • 09h19 •









Aumente o seu chá. “CHA”

COMPETÊNCIA

HABILIDADE

ATITUDE



Médico Corporativo















Será que estamos preparados???

�Crescimento da economia;

�Estabilidade econômica;

�Pré – sal;

�Copa do Mundo de 2014;

�Olimpíadas Rio 2016.



Ameaças

�Nível Educacional

�Conhecimento  Gerencial

�Corrupção

�Violência

�Carga  Tributária

�Novo Governo

�Política Ambiental

�Competitividade



Ameaças na Saúde

�Nível da Formação Médica

�Muitas Novas Escolas

�Competitividade

�Exploração dos Convênios

�Baixa Remuneração

�Carga  Tributária

�Saúde como Comodity



ALTERNATIVAS

�SONHAR

�TRABALHAR

�MUDAR



Mudar

�Tome decisões.

�Procure em você mesmo...

�Liberte-se  do  passado.

Mahatma Gandhi 
(02/10/1869 -

30/01/1948)



O tempo passa...o 
tempo voa...



Médico Corporativo
�Comunica-se bem

�Dá qualidade à

informação



Ruídos de Comunicação

















Bom Humor

�Alegria

�Trabalhar feliz

�Encantar a alma









Rick Perry





















































Médico Corporativo

Tem  postura de Líder
Tem Atitude diante dos 

problemas









Trabalhar em equipe

Não é possível exibir esta imagem no momento.



EQUIPES    VENCEDORAS
�Médico Corporativo

Motivado
Ético
Dedicado
Interessado
Comprometido
Organizado



SUCESSO EM EQUIPE

�Talento + Paixão→ Sucesso
�Liderar do “pescoço para cima”
�Confiança
�Comprometimento



Viver  a  Vida







Valorize a sua FAMÍLIA



Eu queria mais tempo







Críticas e sugestões:

www.magicobill.com.br

umapalestra@gmail.com



Acróstico para: Conselho Federal

Congregando toda a classe,
Orientando condutas.
Na solução do impasse,
Sempre mostra a sua face,
Em decisões resolutas.

Legado pra Medicina,
Hoje, ontem e no futuro. 
Ouve, delega e ensina,
Foco de luz que ilumina,
Em seu conselho seguro.

Defende o que é direito,
E luta pela saúde.
Realiza, faz bem feito,
A sua voz tem efeito,
Laureada de atitude!!!

Dr Arnóbio Moreira Félix





A lógica do Cisne Negro















Prof. Ivanildo Macêdo06















Amizades
� Trate bem quem está

perto …
� Se  você quer ter

amigo, seja amigo;
� Trate bem as pessoas

quando…
� Seja confiável;
� Se você aponta um 

dedo…
� Networking



Dinheiro

Quanto mais você pensar no 
dinheiro, menos ele pensará em
você.

As coisas mais importantes da vida
são gratuitas.





Evolução

A Velha 
Administração

A Nova 
Administração

HOJEHOJE

Estamos no “olho do furacão” das mudançasEstamos no “olho do furacão” das mudanças

HÁ UM MUNDO 
QUE 
ESTÁ 

ACABANDO ...

HÁ UM MUNDO 
QUE 
ESTÁ 

ACABANDO ...

...E UM MUNDO 
QUE 
ESTÁ 

COMEÇANDO !

...E UM MUNDO 
QUE 
ESTÁ 

COMEÇANDO !



E  O  NOVO  MUNDO ???
QE  x QI

Paternalismo x Competência

Seleção Natural  de

Charles Darwin

Visão de  Futuro e  Invisível

Líderes

Pessoas flexíveis

Bem humorados





Bric Countries

De A a Z

POST ?

Vivemos em filas, em engarrafamentos e em 
salas de espera

Há crachás demais

Sujamos a água, envenenamos o ar e 
derrubamos árvores

QE não é mensurável



Mudanças acontecem - IBM

� Índia e China tem 1/3 da população mundial.

�A china é um dos países que mais fala o 
inglês.

�Um jovem, que se forma hoje, passará por 10 
a 14 empregos, até os 38 anos.

�Existem 5 vezes mais palavras na língua 
inglesa hoje, do que na época de 
Shakespeare.



Mudanças acontecem - IBM

�3000 livros são lançados, diariamente.

�O Google responde a 2.700.000 
perguntas, por mês.

�O Orkut já tem mais de 50.000.000 de 
usuários.

�Hoje, dez profissões essenciais, sequer 
existiam em 2004.



Ouvir bem
�Exercer a escutatória

�Silêncio

�Pensar antes de falar e de 
calar













SUCESSO EM EQUIPE

�Investimento em pessoas

�A segurança em cada
mão. 





Atitude Gato e Atitude Cachorro











Dr Arnóbio Moreira Félix
umapalestra@gmail.com

























�A comunicação eficaz 
diminui a distância entre as 
pessoas e as aproximam de 
seus objetivos.







Trabalhar
�Ação

�Inovação

�Combater  a  preguiça


