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Currículos não 
garantem sucesso

RAízes dA
lideRAnçA

Boa parte dos profissionais se concentram, no início de 
suas vidas profissionais, em ter um bom e apresentável 
currículo. Boas notas, um diploma de graduação e pós-
graduação em uma renomada instituição podem ser um 
bom abridor de portas. 

Muitas pessoas são contratadas por seus currículos mas 
boa parte, quando perde sua posição ou emprego, foi 
devido  à falta de determinadas atitudes ou habilidades.

Quando se consegue aliar conhecimento técnico, visão 
de mercado, habilidades com pessoas e processos, as 
bases para uma carreira bem sucedida estão feitas. 

Ao participar deste programa, você está não somente 
adquirindo conhecimentos, mas acessando ferramentas 
chaves que poderá utilizar na prática de sua rotina 
profissional para desenvolver habilidades que servirão 
para toda uma vida.



O desAfiO dOs nOvOs 
lídeRes

Mapa da Aceleração 
de Habilidades

1 O que fazer quando eu falo e eles não 
fazem?

2 Como conseguir manter o foco com tanta 
coisa acontecendo?

3 Como fazer mais com menos em minha 
área?

4 As pessoas estão fazendo o melhor que 
elas podem pela minha vontade ou pela 
vontade delas?

5 Tecnicamente estou preparado para 
liderar pessoas?



Objetivos

Roteiro

Quando uma pessoa assume uma posição de liderança, não siginifica que 
ela tenha liderança. na verdade, ela tem poder sobre pessoas – e nem 
sempre as pessoas usam bem o poder. Quem tem habilidades não precisa 
usar muito o poder e o inverso também é verdadeiro. 

O objetivo deste programa é dar bases ferramentais para que as pessoas 
em posição de liderança possam acelerar seu desenvolvimento e, com isso, 
impactar positivamente os resultados.

Módulo 1: 
Autoconhecimento

• Ampliar a visão do que é liderança 
• entender os estilos básicos de liderança
• Perceber forças e fraquezas

Módulo 2: 
Visão e Valores

• definir uma visão que contemple uma forte liderança pessoal
• desenvolver um plano de ação
• estabelecer valores coerentes para serem guias nos 

momentos difíceis

Módulo 3: 
Guiando a 
Performance

• definir trabalho e performance esperada
• dar a direção de acordo com o nível de cada pessoa
• Ter uma conversa de responsabilidade

Módulo 4: 
Foco e Disciplina

• identificar fatores de distração
• Usar o tempo com eficácia
• Aprender a concentrar no que gera resultado

Módulo 5:  
Reuniões Eficazes

• Organizar e conduzir uma reunião
• envolver pessoas
• Amarrar resultados

Módulo 6: 
Acompanhamento

• Acompanhar profissionais com eficiência
• saber dar apoio e feedback de forma equilibrada
• Conduzir conversas com objetividade



No programa Raízes da Liderança

você entenderá as bases para obter resultados por meio de 

pessoas e processos tendo condição de alavancar sua carreira.

Durante o programa você receberá:

“Controle seu destino ou alguém 
controlará.”

Jack Welch

• Leadership Roots Assessement;

• Práticas orientadas com ferramentas técnicas;

• Plano de ação;

• Mapeamento da realidade e das pessoas;

• Práticas orientadas com coaching e interfaces transversais;

• Avaliação da execução do programa para aprovação da certificação;

• Mais de 15 ferramentas práticas de liderança.

Programa

Duração 16 horas - aplicadas em diversos formatos

Público Pessoas com menos de 3 anos como líderes ou que necessitam 
fortalecer suas bases

Material Workbook

Grupo 16 a 24 pessoas

Certificado Certificação do Hatlas institute cumpridas as exigências 
do programa

Método  sempre balanceamos percepção, consciência, conhecimento e prática



HATlAs insTiTUTe

Autoliderança
Uma série de programas e soluções para pessoas 
que precisam liderar a si mesmas em suas atividades.

Liderança de pessoas
Para quem precisa liderar pessoas na linha de frente 
ou prestadores finais.

Liderança de líderes
Programas direcionados para pessoas que precisam liderar 
pessoas em posição também de liderança.

Macroliderança
Oferecemos uma série de programas, retiros 
e soluções para pessoas que precisam liderar a organização.

O Hatlas institute é uma organização voltada para o 
desenvolvimento de competências de liderança em 4 dimensões:

/company/hatlas-institute

hatlasinstitute

Central Office - learning Center
Rua Bernardo Guimarães, 245 · 16º andar · funcionários

Belo Horizonte · MG · Brasil
(31) 4103-2420 · atendimento@hatlasinstitute.com

www.hatlasinstitute.com


