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Afine sua comunicação.
Tenha senso de dono
Mantenha seu foco.

Você é mais do 
que pensa que é

Poder
   PessoAl

desde a infância, inseridos em um mundo de cobranças, 
negatividade e medo, recebemos uma série de 
condicionamentos limitantes que, ao longo do tempo, 
quando não temos consciência, contribuem para a 
perda da nossa autenticidade, autoconfiança e poder de 
realização em níveis inimagináveis. 

Muitas pessoas estão vivendo no mundo atual com um 
forte desejo interno de ser tudo o que poderiam ser. 
Mas como realizar todo o potencial quando existem 
forças negativas fora e dentro de nós mesmos?  
o problema principal é que boa parte das pessoas 
tem uma autodúvida e não sabe como eliminá-la para 
acessar seu potencial de realização.

Tudo o que fizemos até hoje é muito pouco perto do 
potencial que existe dentro de nós.



o desAfio de Ter 
senso de dono se você quer ser um grande 

líder, é necessário que 
aprenda a se autoliderar. 
Autoliderança envolve o 
domínio em 5 áreas-chaves.

estrela do 
Poder Pessoal

1 Você domina o uso 
do seu tempo?

2 Você domina suas atitudes 
e impulsos negativos?

3 Você domina os pensamentos 
negativos e sabotadores?

4 Você tem domínio sobre a capacidade de 
se expressar e falar diante de pessoas?

5 Você tem a confiança em si mesmo
       bem dosada?

Tempo

Mente

AtitudeConfiança

Comunicação

Como usa 
seu tempo

Como 
pensa

Como se
comporta

Como lida com as 
situações da vida

Como se 
comunica



objetivos

roteiro

Quando falamos em poder pessoal, nos referimos à sua capacidade 
para lidar com autoridade em determinadas áreas que resultem em 
aumento de sua produtividade e satisfação pessoal e profissional. 
Queremos lhe ajudar a trazer domínio pleno no uso do tempo por 
meio do foco naquilo que é essencial; prover uma atitude inabalável 
que possa guiar uma mente positiva e construtiva; fortalecer seu 
potencial de comunicação e resgatar a sua naturalidade para se 
expressar em público. Vamos ajudá-lo a romper com velhos padrões 
e construir novos mais saudáveis.

Módulo 1: 
Senso de dono

• Aumentar o seu senso de dono
• Assumir suas responsabilidades
• Aprender a traçar metas com significado e sem sabotagem

Módulo 2: 
Presença e 
autoconfiança

• Aumentar a sua autoconfiança
• Melhorar a sua presença pessoal
• Ter clareza e objetividade na comunicação

Módulo 3: 
Bases da
produtividade

• Gerenciar a mente e influenciar na produtividade
• Gerenciar o tempo identificando o que é essencial
• Planejar atividades necessárias para a obtenção dos resultados

Módulo 4: 
Comunicação
contagiante

• Aumentar a sua presença e expandir a sua comunicação
• Criar mais interatividade com as pessoas
• saber usar a emoção para uma comunicação envolvente

Módulo 5: 
Domínio mental

• reconhecer os pensamentos limitantes
• Aprender a conduzir os pensamentos de forma construtiva
• Ter uma atitude mental positiva

Módulo 6: 
Adaptabilidade
profissional

• dominar a mente e ser criativo
• elevar a positividade em qualquer circunstância
• Aprender como desenvolver sua capacidade de adaptação

Módulo 7:
Comunicação 
influente

• falar no tom que a situação pede
• Criar envolvimento a partir de experiências pessoais
• fortalecer a sua capacidade para influenciar



No Programa Poder Pessoal, você terá condições 

de aprender como assumir o controle de você 

mesmo e criar um futuro a seu gosto mediante 

um foco e atitude alinhados. 

Durante o programa você receberá:

“A única coisa que lhe impede de conseguir 
o que você quer é a história que você fica 

contando para si mesmo.”
Louis Burlamaqui

• Aplicação de assessment de Poder Pessoal; 

• Práticas orientadas pela equipe com 12 instrumentos de aplicação;

• Plano de ação com supervisão e credenciamento 
para certificação;

• Avaliação e acompanhamento das práticas 
de liderança em cada encontro;

• Entendimento de contextos, conceitos e ferramentas 
com 80% de prática;

• Orientação para usar as 5 bases para uma presença forte;

• Orientação para usar os 6 princípios para envolver 
as pessoas pela comunicação;

• Métodos para eliminar os autossabotadores e a autodúvida.

Programa

Duração 18 Horas - aplicadas em diversos formatos

Público Pessoas que querem desenvolver sua autoliderança

Material Workbook e livro “A Arte de fazer escolhas”

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


