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Antídoto para a baixa 
produtividade  e o tédio.

Antídoto para o burnout.

Antídoto para as longas 

jornadas.  Antídoto para as 

interrupções frequentes.

Flow: O estado da arte no

desenvolvimento humano.

O ANTÍDOTO FLOW



Eu não sou o que aconteceu.

Sou o que escolho me 

tornar.

- C A R L J U N G



Vivemos no mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo e  

ambíguo. Nossa atenção diminui a cada minuto por conta  

das distrações e interrupções constantes das nossas telas.  

Um mundo de telas, o tempo todo.

Hoje, 47% da nossa vida é vivida no piloto automático,  

ruminando o passado ou tentando antever o futuro. 

Sobra  muito pouco, quando sabemos que o momento 

onde as  coisas acontecem é o AGORA.

Este programa, é uma oportunidade de conhecer mais  

sobre o estado de Flow, um estado elevado de consciência  

que pode ser ativado seguindo algumas condições  

determinadas,como clareza de objetivos, foco e  

concentração, equilíbrio entre desafio e habilidade entre  

outros. 



Novas competências e habilidades são 

demandadas em tempo real, sendo habilidades 

de comportamento social e relacional (soft skils) 

cada vez demandadas dos líderes, especialmente 

das novas gerações que chegam

ao mercado de trabalho. 

Uma liderança mais consciente.

Números expressivos sobre o ambiente de 

trabalho (stress, fadiga crônica, burnout), 

refletem a urgência de uma ação estruturada 

voltada a preparar e sustentar esse novo

movimento.



Flow é um termo que vem do inglês Fluir e que 

pode ser traduzido como "Estado de Fluxo" ou 

"Experiência de Fluxo".O conceito de Flow foi 

desenvolvido na década de 70 pelo psicólogo 

Mihaly Csikszentmihalyi, PhD e professor da 

Universidade de Chicago, para designar as 

experiências ótimas de fluxo na

consciência.



Um estado mental onde o corpo e a

mente fluem em perfeita harmonia, é um

estado de excelência caracterizado por

alta motivação, alta concentração, alta 

energia e alto desempenho, por isso 

também chamado de experiência máxima 

ou experiência ótima.



Geralmente o acesso ao Flow acontece 

quando se está fazendo aquilo que mais se 

gosta de fazer ou ainda, gostando muito do que 

está fazendo. Pessoas entram em Flow nas 

atividades que dominam e tem alto interesse. 

Artistas, atletas, escritores, designers e 

profissionais de todos os

segmentos.



Entrar no Flow é um 
processo complexo e 
dinâmico.
Requer que cada pessoa 
encontre, a qualquer 
momento, seu próprio 
equilíbrio entre desafios e 
habilidades.

O Flow é um estado dinâmico

Prof. Mihaly Csikszentmihalyi
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Durante o Flow

A concentração se aprofunda

O presente é o que importa

Sensação de estar no controle

O sentido do tempo é alterado

Há uma perda de ego



Flow nas organizações

Quanto maior o Flow na 
organização - ou seja, maior o 
número de pessoas chave que 
estão nesse estado - melhor o 

desempenho da unidade. 
Prof. Mihaly Csikszentmihalyi

11



Razões para Flow baixo ou inexistente

• Atualmente, poucos empregos têm objetivos claros

• Empregos contemporâneos raramente fornecem feedback adequado

• As habilidades do colaborador não são adequadas às oportunidades 

de ação

• Falta de controle

• O uso do tempo é especificado por condições externas ao colaborador
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Estabeleça metas claras com as quais as pessoas possam se 
identificar.

Estruture as atividades para que o nível dos desafios e 
habilidades seja correspondido, possa ser controlado e 

atualizado periodicamente.

Dê feedback frequente, construtivo e acionável.

Elimine obstáculos ao Flow (por exemplo: muitas reuniões / 
interrupções)

Como ajudar o time a ativar o Flow?



O FLIGBY, é uma simulação voltada a 

líderes que buscam acessar o seu estado 

de flow e também ativa-lo em suas 

equipes, através da construção de um 

ambiente propício. Uma imersão com 

escolhas que determinam resultados e 

aprendizados reais.



• As consequências de suas decisões são

vistas em tempo real 

• Você pode tentar coisas diferentes

mais de uma vez

• Você pode praticar com situações

pouco usuais
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FLIGBY é uma simulação baseada
no estado de Flow, para líderes e 
decisores, desenvolvido
pelo Professor Mihaly
Csikszentmihalyi e ALEAS 
Simulations. 

O FLIGBY é um premiado Serious Game, desenvolvido na forma de um filme interativo imersivo. Tem o ‘look 
and feel’ de um game, enquanto simula processos e situações do mundo real. Serious games são softwares e 
aplicativos utilizados com propósitos que vão além do mero entretenimento. O FBLT (Flow Based Leadership
Training) combina a experiência de aprendizagem de uma simulação, como em um videogame um ‘assessment’ 
sofisticado baseado em competências e melhores práticas de liderança.

O que é o FLIGBY?



Introducing FLIGBY
The Ultimate Leadership Development Simulation
with Blended Learning Program

Como funciona

The online simulation game is played 
individually and takes 6 to 8 hrs to 
complete over a 3-week period. Ongoing 
technical and consultative support, and 
access to an extensive electronic Media 
Library is provided throughout. 

The Blended Learning Process consists 
of an additional online Leadership 
Development debriefing Workshops. 

The Blended Process is complete with 
Competence assessment and feedback 
that will help you in developing and 
embedding improved new leadership 
habits to create a better, more effective 
and happier workplace! 

A simulação faz com que os participantes coloquem à prova seu valor como
líderes, ao se tornarem CEO’s da Vinícola Turul, uma operação familiar fictícia,  
baseada na California. O objetivo é tornar a Vinícola Turul competitiva e um lugar
excepcional para se trabalhar – podendo também vencer o desafiador prêmio
“Espírito do Vinho”. 

Nessa realidade virtual, semelhante a um filme, os participantes são 
responsáveis por liderar um Conselho composto por 8 gerentes preparados. Eles 
devem se tornar uma equipe coesa, elaborar uma estratégia, lidar com situações 
de conflito, priorizar e resolver uma infinidade de dilemas diários da liderança e 
gerenciamento.

O FLIGBY® combina o melhor da experiência em jogos de realidade virtual com o 
desenvolvimento de liderança de ponta. Ele põe à prova as habilidades de 
qualquer líder à medida que os participantes avançam em uma história 
semelhante a um filme, cheia de desafios de liderança que parecem exatamente  
reais.

Isso, combinado com a sofisticada Avaliação de Competências e Relatórios, e um 
Programa de Aprendizagem Combinada, fazem do jogo, uma ferramenta 
indispensável a qualquer programa sério de Liderança Corporativa oferecido a 
futuros líderes e líderes experientes.



A simulação online é jogada 
individualmente e leva de 6 a 8 horas 
para ser concluído em um período de 3 
semanas. 

Suporte técnico e consultivo contínuo e 
acesso a uma extensa biblioteca 
eletrônica de mídia são disponibilizados 
dentro do ambiente do jogo.

O Processo de Aprendizado Combinado 
consiste em workshops on-line 
adicionais de desenvolvimento de 
Liderança.

O Processo Combinado é completado 
com avaliação e feedback de 
competências que ajudarão o time a 
desenvolver e incorporar novos hábitos 
de liderança aprimorados para criar um 
local de trabalho melhor, mais eficaz e 
repleto de Flow!

Como funciona



1. Aprendizagem experiencial - você pode ver as 
consequências de suas decisões em tempo real

2. Você pode tentar as coisas mais de uma vez - o 
FLIGBY oferece a oportunidade de praticar um 
cenário repetidamente, até que você esteja 
totalmente confiante

3. Você pode praticar situações incomuns

4. Você pode aprender mais em menos tempo - Oito 
meses de tempo virtual na vida da Vinícola Turul são 
compactados em um jogo de poucas horas

5. Você pode treinar a qualquer momento - O 
ambiente virtual on-line está aberto 24/7

6. Você pode receber feedback em tempo real - ele 
possui uma ampla variedade de formas, como as 
alterações nos KPIs ou o feedback oral de seus 
colegas virtuais

Para o indivíduo Para a organização

1. Você pode criar um ambiente de aprendizado 
envolvente e altamente motivador

2. Você pode analisar a dinâmica da equipe e do 
grupo: rastrear, analisar e relatar o comportamento 
dos usuários pode ser usado como parte da 
avaliação dos funcionários.

3. Análise preditiva de pessoas - Você pode identificar 
problemas organizacionais críticos

4. Você pode enfrentar diretamente os desafios de 
liderança identificados anteriormente

5. Você pode obter um alto retorno sobre o 
investimento (ROI) - o treinamento no ambiente 
simulado digitalmente pode maximizar seu tempo 
de treinamento e minimizar o dinheiro gasto

6. Você pode obter melhores resultados mais 
rapidamente

Benefícios



FLIGBY - Estrutura híbrida (online) básica
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Briefing
Introdutório

Jogando
FLIGBY

Debriefing 
Pós Jogo

O Programa Híbrido FLIGBY 
está intimamente ligado à 
Simulação, incluindo 
treinamentos especiais, 
workshops, coaching, 
mentoria e consultoria.

Debriefings intermediários

Tarefas de instrução relacionadas 
ao FLIGBY
• Aumentando a motivação
• Demonstrando Suporte ao 

Cliente
• Destacando regras de jogo e 

estrutura de "ramificação"
• Visão geral da função de 

relatório
• Explicando os objetivos do jogo
• Gerenciando expectativas

Tarefas de debriefing
relacionadas ao FLIGBY

• Feedback sobre resultados de 
jogabilidade e perfis de 
liderança

• Interpretando vitórias e não 
vitórias

• Explicando paralelos entre 
FLIGBY e dilemas de clientes

• Obtendo o feedback do jogador

Tarefas intermediárias 

relacionadas ao FLIGBY

• Incentivar os 

participantes a 

progredir no jogo;

• Discussão dos dilemas 

do CEO

O papel do Blended Learning 

(aprendizagem híbrida), é reforçar a 

mensagem da Simulação de maneira 

pessoal, colocá-la em um contexto 

clássico de desenvolvimento de 

organização / liderança e integrá-la a 

outros tipos de processos de 

aprendizagem, como coaching.



Simulação virtual, desenvolvimento de liderança online 
em tempo real e Prática Guiada no Trabalho – tudo junto.

Ao fazer um cruzamento das competências de liderança de sua 
organização e das 29 competências de liderança do FLIGBY, o 
FLIGBY Based Leadership Training é facilmente integrado a 
qualquer portfólio de estratégia e desenvolvimento de liderança 
e talentos existente na organização.

O FLIGBY oferece uma combinação imbatível de simulação virtual 
de liderança, desenvolvimento de liderança de grupo ao vivo, em 
tempo real e prática eficaz de habilidades no trabalho. Como 
resultado:

• Os líderes participantes se tornam mais conscientes, focados e 
engajados durante todo o processo.

• Com base nos objetivos iniciais e na análise de desempenho da 
simulação baseada em um sofisticado módulo de relatórios, 
cria-se um processo de desenvolvimento direcionado.

• Os facilitadores especialistas transformam a experiência de 
simulação individual em uma experiência de aprendizado em 
grupo compartilhada na vida real.



A missão do FLIGBY é identificar, medir 
e ajudar a desenvolver habilidades de 
liderança.

No final do jogo, é gerado um relatório 
individual de 42 páginas para cada 
jogador em seu conjunto de 
habilidades, com várias opções de 
benchmarking disponíveis.

No FLIGBY, o perfil de liderança de 
cada jogador é composto de suas 
pontuações em cada uma das 29 
competências de liderança. 
Os perfis são gerados 
automaticamente no final da 
simulação.

Analisando as decisões e perfis



Alguns clientes FLIGBY

Nashville, TN

Mumbai

South Africa
Hamburg, Germany

Ukraine

Budapest, Hungary

California

Introducing FLIGBY
The Ultimate Leadership Development Simulation
with Blended Learning Program




