eneagrama
& liderança

Informações sobre a jornada
Turma 1 [INÍCIO: 30/05/2022]

POR QUE ESCOLHER O ENEAGRAMA & LIDERANÇA AGORA?

Amplie e ganhe novas perspectivas em sua forma de liderar
Entenda o seu perfil e a sua personalidade, além de melhorar os seus relacionamentos interpessoais!
Eneagrama & liderança é uma jornada para quem quer desenvolver a habilidade de liderar em cenários de
complexidade crescente, utilizando todos os recursos que o eneagrama pode propiciar.
Obter conhecimento do eneagrama e de seus componentes, permitindo que o autoconhecimento que surge e se
amplia pela sua utilização, possa ser direcionado para a construção de uma liderança mais congruente, coerente e
integrada ao momento atual que se manifesta por grandes mudanças e transformações.
Conte com a gente para entrar nessa jornada!

EU QUERO!

O QUE É O ENEAGRAMA?

Uma ferramenta de autoconhecimento e autodesenvolvimento
Identifica as motivações que
direcionam a 9 tipos principais

1

IDENTIFICAR
por meio da personalidade (eneatipo)
qual é a motivação, visão de mundo e o
estilo por trás das ações.

2

ENTENDER
com a ampliação da autoconsciência
e compreensão das expressões e
interações.

3

TRANSFORMAR
de forma direcionada ao
desenvolvimento conforme o
eneatipo, seus talentos e desafios.

de personalidade e prevê a
motivação e estratégia por trás
dos comportamentos. O foco
dessa ferramenta é o
autodesenvolvimento.
Colabora para identificar e
desenvolver estilos de
liderança
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LEGAL! MAS COMO É A JORNADA?

Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento poderosa
Além de encontros repletos de conteúdo, exercícios, vivências e práticas, a JORNADA ENEAGRAMA & LIDERANÇA inclui um
assessment opcional de identificação do tipo principal e de outros conceitos correlacionados.

ENCONTROS
Uma aula semanal vai despertar e
integrar os conteúdos essenciais para a
aplicação da sabedoria do eneagrama
em sua atitude de liderar

RELATÓRIO – INTEGRATIVE9
Utilizaremos o mais preciso e completo
instrumento de descoberta do tipo principal e
dos demais componentes do eneagrama: o
relatório integrative 9. Sua contratação é
opcional, mas é altamente recomendada para

ACOMPANHAMENTO
Estaremos juntos durante toda a
jornada no grupo do WhatsApp e,
depois, na Comunidade Alumni,
com encontros periódicos para
integrar turmas e assuntos inéditos

melhor benefício na aprendizagem e
autodesenvolvimento do seu estilo de liderança
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PARA ONDE VAMOS?

Eneagrama em três passos
Muita gente pensa que o eneagrama é basicamente uma classificação tipológica, mas é muito mais que isso! É criar o campo para
que mudanças apropriadas em nossos comportamentos aconteçam. Essa transformação acontece através de um processo de
investigação pelo autoconhecimento de nossas motivações mais profundas.

01
Conhecer o eneagrama tipos, instintos, subtipos e
demais conceitos

50%

Construção de um
estilo de liderança
congruente

02

03

30%

Utilização plena
dos recursos
do eneagrama 20%
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CRONOGRAMA DAS AULAS

Conteúdo Programático
Durante a jornada
ENEAGRAMA & LIDERANÇA
desafiaremos você a enxergar o
mundo sob diferentes pontos

AULAS
01

Introdução ao Eneagrama - Bases e origens

02

Instintos e seus impactos no estilo de liderar

03 Tipos - Tríade da Ação - Líderes 8, 9 e 1 e seus subtipos
04 Tipos - Tríade do Sentimento - Líderes 2, 3 e 4 e seus subtipos

de vista e perspectivas,

05 Tipos - Tríade do Pensamento - Líderes 5, 6 e 7 e seus subtipos

transcendendo e incluindo os

06 Os centros de inteligência, expressão e estrutura na liderança

eneatipos em seu estilo de

07

liderar.

08 Desenvolvimento – níveis de consciência e sustentando polaridades

Movimentos por tipos complementares - tipologia situacional

09 Eneagrama & liderança

EU QUERO!

CONTA UM POUCO MAIS! QUAL É O CONTEÚDO DE CADA ENCONTRO?

9 encontros com conteúdos transformadores
01 | INTRODUÇÃO AO ENEAGRAMA - BASES E ORIGENS
É o nosso encontro inicial. Além de abrir espaço para conhecer os integrantes da turma e suas expectativas, vamos abordar as origens e a
história do eneagrama, as principais referências no estudo e desenvolvimento desse instrumento, seus símbolos e elementos. Além disso
falaremos um pouco sobre os 9 tipos, qual a dinâmica que os cria e o uso atual em práticas de autoconhecimento, desenvolvimento e
liderança. Apresentaremos também o mais preciso e completo instrumento de descoberta do tipo principal e dos demais componentes do
Eneagrama: O relatório Integrative 9

02 | INSTINTOS E SEUS IMPACTOS NO ESTILO DE LIDERAR
Será a vez de você conhecer detalhadamente os três instintos presentes na natureza humana – autopreservação, social e sexual (one-a-one)
e experimentá-los através de práticas e vivências. Irá também refletir sobre o impacto dos mesmos no seu estilo de liderança

03 | TIPOS - TRÍADE DA AÇÃO – LÍDERES 8, 9 E 1 E SEUS SUBTIPOS
Vamos nos aprofundar no perfis e características dos líderes com a tipologia dominante na tríade da ação (líder 8 – controlador, líder 9 –
pacificador e líder 1 – perfeccionista) e seus respectivos subtipos, que são o resultado da modificação e impacto que os instintos exercem em
certas características dos tipos predominantes dessa tríade

EU QUERO!

CONTA UM POUCO MAIS! QUAL É O CONTEÚDO DE CADA ENCONTRO?

9 encontros com conteúdos transformadores
04 | TIPOS - TRÍADE DO SENTIMENTO – LÍDERES 2, 3 E 4 E SEUS SUBTIPOS
Vamos nos aprofundar nos perfis e características dos líderes com a tipologia dominante na tríade do sentimento (líder 2 – ajudante, líder 3
– competidor e líder 4 – intenso) e seus respectivos subtipos, que são o resultado da modificação e impacto que os instintos exercem em
certas características dos tipos predominantes dessa tríade

05 | TIPOS – TRÍADE DO PENSAMENTO – LÍDERES 5, 6 E 7 E SEUS SUBTIPOS
Vamos nos aprofundar nos perfis e características dos líderes com a tipologia dominante na tríade do pensamento (líder 5 – especialista,
líder 6 – cético e líder 7 – entusiasta) e seus respectivos subtipos, que são o resultado da modificação e impacto que os instintos exercem
em certas características dos tipos predominantes dessa tríade

06 | OS CENTROS DE INTELIGÊNCIA, EXPRESSÃO E ESTRUTURA NA LIDERANÇA
Chegou a hora de refletir como os líderes se expressam, como gostariam de serem percebidos, quais são as estratégias para lidar com
problemas e desafios e quais são os níveis de desenvolvimento dos centros de expressão, inteligência e estrutura derivados dos três
centros utilizados por diversas linhas de estudo – pensar, sentir e agir

EU QUERO!

CONTA UM POUCO MAIS! QUAL É O CONTEÚDO DE CADA ENCONTRO?

9 encontros com conteúdos transformadores
07 | MOVIMENTOS POR TIPOS COMPLEMENTARES - TIPOLOGIA SITUACIONAL
Eneagrama é movimento. Liderar em um momento de complexidade crescente exige presença, adaptabilidade e flexibilidade. Nesse
encontro vamos exercitar as características arquetípicas de liderança dos tipos vizinhos ao tipo principal bem como dos tipos ligados pelas
linhas de desenvolvimento. É o momento de descobrir como cada tipo de eneagrama normalmente se comporta sob pressão e como
usualmente se movimenta para abrandar o stress e a tensão

08 | DESENVOLVIMENTO – NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA E SUSTENTANDO POLARIDADES
Cada tipo possui mecanismos de defesa, vulnerabilidades, visões de mundo, motivações estilos sociais e uma forma específica para reagir
aos conflitos que podem ser disparados e mantidos por certos gatilhos que por sua vez acarretam o uso em excesso das tendências,
características e demais atributos do tipo gerando uma polarização. Apresentaremos o mapa de polaridade tipológico que irá ajudar a
sustentar os aspectos positivos entre as possíveis escolhas geradas pelos gatilhos e mecanismos de defesa

09 | ENEAGRAMA & LIDERANÇA
A aula de encerramento é o momento de juntar todos os conceitos de eneagrama e refletir sobre formas mais autênticas e congruentes de
liderar. Vamos repensar e buscar soluções não óbvias e sistêmicas, fugindo de possíveis repetições de padrões nos modelos de liderança
disponíveis e refletir sobre o que é uma liderança integral

EU QUERO!

E TEM MAIS!

Além do seu desenvolvimento,
você adquire*:
●

Resumo das aulas com conteúdo

Você também conhecerá novas e importantes teorias e
metodologias adotadas na jornada:

Eneagrama:

Gestão de Polaridade

esquematizado e referências bibliográficas

●

Tipos

Neurociência

●

Frameworks interativos

●

Subtipos

Teoria Integral

●

Pôsteres com infográficos sobre os principais

●

Instintos

Antroposofia

●

●

temas da jornada

Centros

●

Asas

Certificado🎓

●

Linhas de desenvolvimento

●

Psicodinâmica

●

Integração

* todos em formato PDF

EU QUERO!

CONHEÇA OS FACILITADORES

Você não
estará sozinho
Do outro lado da sua tela, a dupla de
facilitadores do ENEAGRAMA &
LIDERANÇA une experiência em liderança,
vivência em cargos de gestão e
conhecimento das mais emergentes
práticas de desenvolvimento humano.

Alexandre Marques
FORMAÇÃO:
●
Mackenzie - Administração de Empresas
●
Insper - Especialização (MBA) em Marketing
EXPERIÊNCIA: mais de 20 anos em níveis estratégicos e posições de C-Level.
Em sua mais recente experiência, atuou como Head de RH (CHRO).
LICENÇAS E CERTIFICADOS:
●
Coach - ICC - International Coaching Community
●
Master e Advanced Coach - Instituto Holos (Sistema ISOR ®)
●
Practitioner, Master Practitioner e Trainer – SBPNL
●
Integrative Enneagram Practitioner – iEQ9
●
Treinador Comportamental - IFT
●
Consultor em Cultura - Barrett Values Centre
●
Practitioner em Teoria U – Presencing Institute
●
Consultor e Facilitador Integral - MetaIntegral® Certification Program
●
Add Heart Facilitator – HeartMath Institute
●
Facilitador em Constelações Sistêmicas e Familiares pelo IPqHC/Evoluir
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CONHEÇA OS FACILITADORES

Você não
estará sozinho
Do outro lado da sua tela, a dupla de
facilitadores do ENEAGRAMA &
LIDERANÇA une experiência em liderança,
vivência em cargos de gestão e
conhecimento das mais emergentes
práticas de desenvolvimento humano.

Marcell Garabito
FORMAÇÃO:
●
FECAP - Comunicação Social (Hab.Publicidade e Propaganda)
●
FGV - Pós em Administração de Empresas
EXPERIÊNCIA: 15 anos de atuação no mercado bancário, sendo mais de 10 em
posição de gestão nas áreas de RH e Back Office. Em sua mais recente experiência,
atuou como Head de Treinamento e Desenvolvimento e Consultoria de RH.
LICENÇAS E CERTIFICADOS:
●
Advanced Coach pelo Instituto Holos (Sistema ISOR ®)
●
Especialização em Design Thinking - Echos
●
Consultor em Cultura - Barrett Values Centre
●
Facilitador certificado no método e materiais de LEGO® SERIOUS PLAY®.
●
Integrative Enneagram Practitioner – iEQ9
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QUANDO COMEÇA?

Faça parte da primeira turma aberta
Com apenas 9 semanas de dedicação você terá investido 27 horas no seu desenvolvimento

TURMA 1
Online e ao vivo

ENCONTROS (9)

Carga
horária

APLICÁVEL SOMENTE PARA QUEM ADQUIRIR
O INGRESSO COM RELATÓRIO

JUNHO

6, 13,
20 e 27

JULHO

27h

30

2h

De acordo com a sua preferência ;)

Segundas, das 19h30 às 22h30

MENTORIA INDIVIDUAL

MAIO

4, 11,
18 e 25

Transforme
sua empresa
Você pode levar o
ENEAGRAMA INTEGRAUM
para a sua empresa e obter as
condições especiais das
turmas corporativas.
Fale com a gente →
WhatsApp Business 11 97559-1443

EU QUERO!

QUERO DESCOBRIR MEU TIPO…

Você pode utilizar o Assessment Integrative9
Somos credenciados e certificados (practitioners) pela Integrative9 (iEQ9)

Você pode adquirir separadamente

O questionário iEQ9 possui 95% de precisão, refinando continuadamente sua

o assessment integrative9,

confiabilidade e validade com base no feedback de seus clientes.

diferente dos demais na precisão,
qualidade e na quantidade de

O iEQ9 é usado por mais de 450 practitioners credenciados em todo o mundo e

conceitos de eneagrama

mais de 50.000 perfis foram gerados para clientes corporativos.

disponibilizados, o que garante a
correta tipificação, com alto grau

Relatório para apoio ao desenvolvimento.

de confiabilidade.

EU QUERO!

QUANTO CUSTA?

O investimento mais justo e coerente

CONDIÇÕES PARA A TURMA 1

SIM, TEM DESCONTO!

INSCRIÇÃO RÁPIDA E SEGURA

R$ 900,00 (sem o relatório integrative9)

10% para pagamentos à vista*

pela nossa página na Eventbrite:

R$ 1.700,00 (com relatório integrative9)

Valores especiais a partir de 5 pessoas

eventbrite.integraum.com.br →

(condições até 29/05/2022)

Fale com a gente →

* Depósito Bancário ou PIX
Outras opções e parcelamento direto com a Integraum. Entre em contato conosco via WhatsApp Business 11 97559-1443

EU QUERO!

Baixe nosso pôster de Eneagrama
Conheça em nosso pôster um resumo dos principais conceitos do
Eneagrama e da nossa abordagem que contempla:

●
●
●
●
●
●
●

Os 9 tipos
Fixações x ideias sagradas
Paixões x virtudes
Os 3 instintos – autopreservação, sexual e social
Os centros de expressão, inteligência e estrutura
Asas – tipos próximos ao tipo principal
Linhas – opções complementares para ajudar no desenvolvimento

Quero esse pôster!

integraum.com.br/poster-eneagrama-e-movimento/

Juntos,
somos melhores
A Integraum entra com a originalidade na
integração de conhecimentos voltados ao
capital humano e nós juntamos forças para
transformar você e a sua organização

Siga nossas redes sociais e newsletter para
ficar por dentro da agenda de eventos
voltados à transformação pessoal:

Transforme-se com Encontros
integraum.com.br/encontros →

Conheça o nosso trabalho →
@integraumconsultoria
contato@integraum.com.br
WhatsApp Business 11 97559-1443

