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ruptura para 
um salto
o modelo de liderança que conhecemos é responsável 
pelo modelo de sociedade em que vivemos. ao longo da 
história, a liderança e o papel do líder sofreram diversas 
rupturas e deram muitos saltos. 

ao considerarmos as inúmeras mudanças vividas e os 
desafios de uma sociedade globalizada, com tecnologias 
cada vez mais sofisticadas, precisamos reconhecer que, se 
não houver uma ruptura de modelo e o desenvolvimento 
de um novo desenho e estrutura para a liderança e a 
formação de novos líderes, nada vai mudar.

Torna-se urgente repensar o papel do líder, das 
organizações, dos meios e modos de liderar. 
somente ao expandir nossa percepção de realidade e a 
compreensão sobre as múltiplas inteligências inerentes 
à natureza humana é que conseguiremos educar 
para um novo modelo de liderança, de cidadania e, 
consequentemente, de vida em sociedade.
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o desafio da
nova Liderança

a evolução da forma 
de obter resultados

1 Como alcançar mais resultados sem 
desgastar as pessoas?

2 Como crescer em tempos de crise sem 
perder valores essenciais?

3 Como construir ambientes onde trabalhar 
e produzir seja prazeroso?

4 Como alinhar o melhor das pessoas com 
uma alta performance?

5 Como criar uma cultura consistente e 
positiva de “mais e melhor”?

senso de 
responsabilidade

senso de 
Performance
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objetivos

roteiro

o tempo de uma empresa superestruturada, com uma clara atuação 
em um mercado estabilizado, com seus funcionários fiéis e com 
anos de casa, acabou. reconhecer que o mundo é volátil e instável 
é entender que novas habilidades de liderança são necessárias para 
estes tempos. o Programa os 4 sensos da Liderança é desenhado 
para proporcionar rupturas no jeito antigo de obter resultados e 
adotar novas práticas de liderança que podem construir ambientes 
mais positivos e de alta performance, que envolvem: despertar a 
paixão das pessoas pelas atividades e desafios, criar um círculo de 
confiança e conversas abertas, fortalecer as conexões entre trabalho 
e performance positivamente, implementar um senso de criatividade 
e busca por alta performance.

Módulo 1: 
Consciência e 
Foco de 4 Ondas

• Perceber como os movimentos sociais influenciam a liderança
• Ter consciência do impacto de cada palavra e ação  
• estabelecer foco para melhoria dos resultados

Módulo 2: 
Gerando
Responsabilidade

• Gerar responsabilidade pela função e desempenho esperados
• Construir accountability
• Ter consciência do impacto da clareza e da objetividade

Módulo 3: 
Maximizando a 
Performance

• saber engajar pessoas para obterem alta performance
• Como conciliar interesses 
• despertar o senso de dono usando a pressão na dose certa 

Módulo 4: 
Construindo 
Sinergia

• Criar um ambiente de empatia coletiva
• Construir pontes entre áreas para aumentar a agilidade
• estimular o trabalho em equipe quando saudável

Módulo 5:  
Estimulando a 
Inovação

• Como criar um espírito de cocriação
• Como usar métodos para destravar a mente das pessoas
• Como sair da normose organizacional



No Programa Os 4 Sensos da Liderança, 

você encontra as bases certas e os instrumentos 

práticos para um salto em sua performance:

“Não vamos resolver os problemas com a 
mesma mentalidade que os criamos.”

A. Einstein

• Aplicação de assessment de liderança; 

• Práticas orientadas pela equipe com 30 instrumentos 
de 4 Sensos da Liderança;

• Seleção técnica de 12 livros de liderança conectados;

• Programa que mescla entendimento de contextos, conceitos e 
ferramentas com 80% de prática.

Programa

Duração 16 horas – aplicadas em diversos formatos

Público Pessoas em posição de liderança há mais de 3 anos 
e com no mínimo 5 liderados

Material Workbook, leadership assessment

Grupo 12 a 24 pessoas

Certificado Certificação do Hatlas institute, cumpridas as exigências 
do programa

Método  sempre balanceamos percepção, consciência, 
conhecimento e prática



HaTLas insTiTuTe

/company/hatlas-institute

hatlasinstitute

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:

Central office - Learning Center
rua Bernardo Guimarães, 245 · 16º andar · funcionários

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

www.hatlasinstitute.com


