
Fundação 10 Envolver
Desenvolvimento de Redes de Grupos de Pessoas

Envolva-se em Grupos - Desenvolva-se em Rede

10 Passos < = > 9 Perguntas e 1 Solução

DeZ Envolver < = > DeZ Eu Vou Ver < = > Desenvolver



O que Motiva a Ação?

1. Quais são seus sonhos? 
2. O  que  ou  como  fazer?
3. Porque ou para que fazer?
4. Como conquistar um objetivo ?
5. Com quem ou para quem fazer?
6. Qual a sua maior dificuldade hoje? 
7. Almeja alcançar condições de viabilizar um sonho?
8. Pretende  conseguir meios  para  realizar uma meta?
9. Todas as suas necessidades estão plenamente atendidas? 
10. Gostaria de obter recursos para aliviar a pressão do dia a dia?



A Fundação 10 Envolver surgiu da conjunção de 
alguns fatores, entre eles, os mais importantes são:

Cenário Mundial

• Desigualdades Sociais - Modelo econômico predatório e explorador do Ser 
Humano 

• Queda da Economia - Pandemia do Covid-19 gerando desemprego, fome e 
aumento de violências. 

• Recuperação Lenta – Alguns seguimentos poderão levar de 6 a 36 meses.

Problema

• Necessidade de trabalho e recursos para girar a economia, com o objetivo 
de produzir bens, produtos e serviços, sem recursos financeiros para tal.



A Fundação 10 Envolver surgiu da conjunção de 
alguns fatores, entre eles, os mais importantes são:

Solução – Alternativas

Modelo de relacionamento com base na 
união e cooperação entre pessoas 
formando grupos, e entre grupos 
formando empresas, e que atuem de 
forma integrada com o meio ambiente e 
em harmonia com o Ser humano.



Visão de Oportunidade e Proposta de Solução

Modelo Referencial

Internet é exemplo de relação cujo resultado é uma auto regulação, auto 

organização, auto recuperação e auto expansão sem a necessidade de um 

poder centralizador, seja ele político, econômico ou financeiro

Proposta de Solução

Desenvolver Redes de Grupos de Pessoas (igual a Internet) dispostas a 

trabalhar em conjunto utilizando permutas baseadas em “Bônus Horas 

Trabalhadas” como meio de troca de bens produtos ou serviços.



Quais são os benefícios e as motivações para 
participar do 10 Envolver? 
Benefícios

• Orientação e apoio profissional , acesso a recursos físicos e matéria prima 
para produzir, comercializar ou trocar produtos e serviços de forma a suprir 
as necessidades pessoais ou familiares

• Participar de grupos que desenvolvem negócios, parcerias ou soluções de 
forte impacto social e integrados ao meio ambiente

Motivações

• Contribuir com sua experiência, construir para uma sociedade com mais  
abundância de recursos mas equilibrada com a natureza, justa com as 
pessoas, e igualitária em termos de condições



O quê? Como? Por quê? Para quê? Para 
quem? Com quem? (6 perguntas)

• Unir-se a outras pessoas e participar de grupos de trabalho na 
produção de bens, geração de valor e desenvolvimento da economia.

• Colaborar no expansão de negócios com base em permutas de 
produtos e serviços.

• Cooperar no relacionamento de parcerias para troca ou 
compartilhamento de recursos sem a dependência de meios 
financeiros como ferramenta de troca.



O quê? Como? Por quê? Para quê? Para 
quem? Com quem? (6 perguntas)

• Cadastrar-se na plataforma da Fundação 10 Envolver para conhecer 
os princípios do relacionamento em rede;

• Conhecer como participar ou formar grupos de trabalho em modo de 
auto auxílio, auto regulação e auto expansão;

• Treinar-se em liderança para formar redes de grupos e expandir os 
negócios verticalmente em quantidade de produção, ou 
horizontalmente em diversidade de itens;

• Utilizar como meio de troca uma moeda virtual intitulada "Bônus 
Hora Trabalhada“ ou seja trocar a disponibilidade de trabalho por 
produtos ou serviços mensurados pela própria produção.



Aonde? Quando? Quanto? (3 perguntas)

• Plataforma para formação e desenvolvimento de REDES de Redes de 
redes de Grupos de 2 a 10 Pessoas treinadas em Liderança e 
orientadas para atuarem de forma auto regulada, autor organizada e 
auto propulsora independentemente de recursos financeiros ou um 
poder centralizador, seja ele político ou econômico. 

• Envolva-se em grupos para conseguir o apoio e recursos que precisa 
e desenvolva-se em rede para poder realizar seus sonhos e auxiliar na 
construção de um mundo melhor.

Mapa Mental do projeto em: https://www.mindmeister.com/pt/1514069699/

https://www.mindmeister.com/pt/1514069699/


Fundação 10 Envolver
Desenvolvimento de Redes de Grupos de Pessoas

https://10envolver.org

Envolva-se em Grupos - Desenvolva-se em Rede

10 Passos < = > Uma REALizAÇÃO

DeZ Envolver < = > DeZ Eu Vou Ver < = > Desenvolver

10 Eu Vou Ver < = > 10 Envolver < = > Desenvolver

Idealizador e Mentor - Prof. Paulo Morais (31) 9 9922-4489

https://linkedin.com/in/paulomorais – paulo.morais@institutocreser.org

Master Coach Executivo e de Negócios pela https://pmcoaching.com.br

Mentor e Life Coach pelo Instituto Crê Ser – https://institutocreser.org

Instrutor e Consultor em Telecom, Redes e TIC pela https://psmgestec.com.br
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