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Objetivo: Compartilhar por meio de uma vivência, o que 

os líderes com clareza de propósito e praticas dos valores 

da espiritualidade, promovem na construção de um 

ambiente organizacional mais humano, próspero e 

sustentável.  
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Inquietações 



 





Quais os líderes que influenciaram fortemente 

suas vidas? 

 



 

Propósito 



Características do líder do futuro 

Raciocínio conceitual estratégico 

Ética: integridade, sinceridade,  
abertura intelectual  

Criação de lealdade – significado 

Liderança de equipes  
heterogêneas 

Trabalho em equipe real, com  
poder compartilhado 



Confiança                                                                            
86% 

Clareza                                                                         
79% 

Oportunidade de  Desenvolvimento                          
77% 



Retenção de talentos 
Confiança na Liderança – 86% 



Liderança de equipes heterogêneas 



Trabalho em equipe real, com  
poder compartilhado 



Significado para vida  

Criação de lealdade – significado 



Desenvolver potencial 

Retenção de Talentos                                          
Oportunidades de  

Desenvolvimento – 77%  





Ética: integridade, 
sinceridade, abertura 

intelectual  

J u s t i ç a 

Retenção de Talentos 
Clareza – 79% 



Gratidão 

Respeito  

justiça 
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Marca do Líder 
Qual o meu propósito como líder? 

2- Uma dificuldade no 

exercício de minha 

liderança 

 

4- Gostaria de 

ser lembrado 

por... 

1- Um bom exemplo do  
exercício de liderança 

3- Meu maior desafio  

profissional... 

5- Meu 

maior 

diferencial 
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