
RETIRO

CORPORATIVO

AUTOLIDERANÇA



CRIE AS
CONDIÇÕES

NECESSÁRIAS PARA
TRANSFORMAR SUA

POTÊNCIA EM
REALIDADE

DIAS 25, 26 E 27

MARÇO

O Líder de excelência transforma
potencial em realidade.

AUTOLIDERANÇA



Aumentar o nível de conquistas,

performance, felicidade e plenitude.

Obter equilíbrio entre as áreas pessoal e

profissional.

Melhoria nos relacionamentos e na

comunicação.

Aumento da autopercepção,

autoconhecimento e melhoria no controle

das emoções.
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Melhoria em foco, planejamento e

gestão do tempo.



SESSÕES DE
COACHING

Você terá sessões individuais de coaching, antes da experimentação presencial. Serão 2 sessões via Zoom,
agendadas logo após a confirmação da sua inscrição.

ACOMPANHAMENTO
DE RESULTADOS

Após a experimentação presencial, você e seu coach, vão agendar uma sessão de acompanhamento de
resultados, que vai servir para alinhar pontos necessários e mensurar os resultados obtidos com as práticas.

MATERIAL DE APOIO Você terá acesso à nossa plataforma de treinamento. Todo o material de apoio,  utilizado nas sessões
virtuais e presenciais, estará disponivel para ajudá-lo a manter o foco em seus objetivos.

LOCAL DO
TREINAMENTO

A 190 km de São Paulo fica a nossa "sala de aula", o Legado das Águas, que propõe uma experiência incrível,
em meio à Mata Atlântica, entre trilhas, rios e cachoeiras. Destaca-se a segurança e equipe de apoio
especializada.

DINÂMICAS Utilizamos da Andragogia “arte e ciência de ajudar adultos a aprenderem” e do aprendizado pela vivência em
meio à natureza (caiaque, trilhas, cachoeiras, camping).

FILOSOFIA
Através de conceitos filosóficos e visões de mundo você vai refletir, tomar consciência e entrar em ação
sobre diversos aspectos como por exemplo: Liderar a si mesmo. Qual é o seu objetivo? O que realmente é
importante para você? Quais são suas forças de caráter? Que valores fundamentam suas escolhas e seu
modo de interagir com sua equipe? Qual o seu propósito?

EXPERIMENTAÇÃO



Plano de Ação

Peak Performance

Soft Skills

Psicologia Positiva

Autoconhecimento

Objetivo SMART

Autoliderança

A PIRÂMIDE ISC DA AUTOLIDERANÇA

Viva o presente com mais
consciência e projete o futuro de
forma estratégica. Entenda quem
realmente você é e o que precisa.

Habitue-se a estabelecer metas e
objetivos relevantes, alcançáveis e
devidamente traçados e organizados. 

Compreenda e aprimore suas habilidades
comportamentais para se tornar um líder mais
autêntico e dinâmico.

Desenvolva a habilidade de influenciar intencionalmente
seu pensamento, sentimento e ações em direção ao seu
objetivo em um mundo obscuro, arriscado, interconectado,
tecnológico e oportuno.

Habitue-se a manter uma postura
otimista perante à vida e floresça

até mesmo na adversidade. 

Habitue-se a criar etapas de ação necessárias
para atingir suas metas e objetivos.

Aprenda a entrar em estado de flow que permite
quebrar suas limitações, superar suas expectativas e
alcançar metas, objetivos e sonhos, obtendo sua
melhor performance.



O MUNDO ANSEIA POR
LÍDERES QUE FAÇAM A
DIFERENÇA NA VIDA DAS
PESSOAS!
Portanto, o papel do líder é ir muito além dos resultados voltados para o crescimento empresarial,
para a competitividade, fortalecimento da marca, clima organizacional, entre outros indicadores.

Espera-se que um líder seja inovador, autêntico, que inspire e contribua para o desenvolvimento das
pessoas e que tenha responsabilidade com nosso planeta.
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Linha do tempo da experimentAÇÃO

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA

Inscrições Entrevista com o
Coach

Anamnese Pagamento Sessões online Presencial

7ª ETAPA

Sessão
acompanhamento de

resultados



31 mil hectares, o Legado das Águas é a maior reserva

privada de Mata Atlântica do país!

 

Possui infraestrutura e segurança que oferece uma

experiência única de imersão na floresta.

 

Energia, paz e beleza incomparáveis! 
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Infraestrutura

Contamos com a rede de apoio especializada do

Legado das Águas, para que tudo ocorra sem

incidentes. Locais higienizados e alimentação

caseira de qualidade.



Nossa metodologia utiliza a Andragogia
(O aprendizado é aplicado imediatamente no seu cotidiano)

CANOAGEM NOTURNA

Quais são os sinais que te guiam quando

você não tem uma visão clara do

caminho? É a correnteza? É a lua? É o

som? A intuição? Rede de apoio?

 Uma dinâmica segura, responsável e

reveladora.

TRILHAS E CACHOEIRAS

Caminhar de onde você esta para onde

você quer chegar! Ter objetivos

relevantes é essencial, mas usar seus

valores e competências para alcançá-

los é buscar o máximo desempenho.

BOOTCAMPING

Experimentação intensiva e exclusiva

que possibilita absorver o

conhecimento teórico com vivências

práticas, trabalhando a integralidade do

ser humano (mente e corpo).



CARGA HORÁRIA
DO TREINAMENTO

SESSÕES ONLINE
TREINAMENTO

PRESENCIAL
TRANSFER ALIMENTAÇÃO

BARRACAS DE
CAMPING

ACOMPANHAMENTO
DE RESULTADOS

42 horas.

2 sessões de
coaching, antes do

treinamento
presencial.

3 dias de
treinamento
presencial.

Transporte dentro
da área de

treinamento.

9 refeições
(café da manhã,
almoço, café da
tarde e jantar).

Acomodação
individual.

1 sessão de
coaching online.

Agendada após o
treinamento. 

DESCRITIVO | PROPOSTA DE VALOR
Se é para aprender a pensar diferente, temos que treinar diferente!

Metodologia pioneira: Conectando-se com a natureza! Usando a floresta como oportunidade de despertar toda sua potência.

O que está incluso:

Não há custos extra.

CAIAQUE,
EQUIPAMENTOS E

EQUIPE DE
SEGURANÇA

GUIAS
ESPECIALISTAS

GRUPO
EXCLUSIVO DE 12

COACHEES
(CLIENTES)

PROTOCOLO
SANITÁRIO 

2 COACHEES
(TREINADORES) 

CENÁRIO DO
TREINAMENTO

LOCALIZAÇÃO

Todo equipamento
e segurança para a

prática e
dinâmicas no Rio

Juquiá.

Equipes de guias e
pronto socorristas
especialistas para
operar na área de

treinamento.

Número restrito de
participantes para

aumentar a
qualidade de

aprendizado e
interações.

Cuidados no local
e exigência da

carteira de
vacinação

Coordenação de
especialistas em

autodisciplina,
liderança e

psicologia positiva.

Nossa "sala de
aula" fica na maior

área de reserva
privada de Mata

Atlântica do Brasil.

Fácil acesso. 2
horas de SP

Vale do Ribeira, às
margens do rio

Juquiá.



FELICIDADE E
PROSPERIDADE

QUALIDADE DE VIDA E
SAÚDE

RELACIONAMENTO E
COMUNICAÇÃO

AUTOCONHECIMENTO
PLANEJAMENTO E

HABILIDADES

Aumento do nível de
conquistas, performance,

felicidade e plenitude.

Aumento do equilíbrio e da
harmonia interior.

Melhoria nos
relacionamentos e na

comunicação.

Aumento da autopercepção
e do autoconhecimento.

Melhoria em foco,
planejamento e

gerenciamento do tempo.

Aumento da realização e
satisfação pessoal e

profissional.

Equilíbrio entre as áreas
pessoal e profissional.

Melhoria no entendimento e
aceitação das outras

pessoas.

Melhoria na autoestima e
autoconfiança.

Alinhamento de propósito,
valores, crenças e forças de

caráter.

Melhoria nos resultados
financeiros e prosperidade.

Aumento de disposição,
energia e saúde.

Resolução de conflitos,
dúvidas e problemas.

Aumento de
responsabilização pela

mudança e autoliderança

Aumento da flexibilidade e
adaptabilidade às

mudanças.

Definição de metas e
objetivos poderosos.

Redução do estresse.
Desenvolvimento de

habilidades interpessoais.
Olhar-se como ser humano

integral.
Mudança intencional e

eficácia.

DESCRITIVO | RESULTADOS POSITIVOS EM DIVERSAS ÁREAS
DA VIDA

Transforme seu potencial em realidade



COACHES ISC

ALEX DANTAS

Self Coach / Hipnoterapeuta

Autodisciplina / Autoliderança

 

26 anos de experiência militar, tomada de decisões em

situações extremas, liderando equipes em situações risco

e urgência, especialista em autodisciplina, autoliderança,

formado e pós-graduado em filosofia, licenciado em

hipnoterapia, com especializações em neurociência

aplicada ao coaching e formação de equipes de alta

performance, formação em Psicologia Positiva.

REGINA FERNANDES

Leader Coach

Peak Performance

06 anos na gestão formal e liderança da Sabesp,

condução de projetos estratégicos, com aplicação de

metodologias ágeis, combinando técnicas e

habilidades interpessoais para gestão de pessoas e

visão orientada pra resultados. Especialização em

gestão de projetos, MBA em Gestão Empresarial FGV,

Programa de Liderança Dom Cabral e Gestao

avançada Amana-Key.

alexdantas@institutoselfcoaching.com.br

19 97401-0028

reginafernandes@institutoselfcoaching.com.br

11 98406-8332

https://api.whatsapp.com/send?phone=5519%2097401-0028&text=Ol%C3%A1%20Alex,%20quero%20saber%20sobre%20o%20Retiro%20Corporativo...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511%2098406-8332&text=Oi%20Re,%20quero%20saber%20sobre%20o%20Retiro%20Corporativo...


CLIQUE AQUI PARA FALAR COM 
NOSSOS CONSULTORES

Tire dúvidas

Garanta sua vaga antes que a turma feche

Agende suas 2 primeiras sessões imediatamente

https://www.institutoselfcoaching.com.br/agendamento
https://www.institutoselfcoaching.com.br/agendamento
https://www.institutoselfcoaching.com.br/agendamento

