
LÍDERES e
ORGANIZAÇÕES



Essência: Amor pela existência, busca pelo desenvolvimento

Valores: Flexibilidade, Criatividade e Pragmatismo

Missão: Prover de maneira continuada uma mistura engenhosa e comprovada de 
suporte e desafio ao desenvolvimento de líderes, times e organizações

Visão: Ser um parceiro de longo prazo de pelo menos 10 organizações até 2025



Nosso contexto: um mundo VUCA

3



Complexidade, mudanças, tecnologia
aumento exponencial de conexões
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Diversidade, sustentabilidade, impacto
maneiras diferentes de ser, ver e fazer
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Pressão e foco em resultados no curto prazo
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Os desafios do mundo VUCA demandam uma 
transformação humana

SER
(Transformação)

SABER
(Educação)

FAZER
(Treinamento)

coração

cabeça

Mãos (corpo)

Identidade, emoção, significado,
visão de mundo

pensamento

ação
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Os desafios do mundo VUCA demandam 
Desenvolvimento Vertical

8



Os desafios do mundo VUCA demandam 
habilidades “soft”

• Ambiente seguro 

• Desenvolvimento individual de cada membro da equipe

• Confiança e interdependência entre os indivíduos da equipe

• Existência de objetivo comum (propósito comum)

• Comunicação e papéis claros e bem definidos
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Fatores de sucesso de equipes de alto desempenho
(vários estudos, incluindo Google)



Ambiente seguro é “o” fator

Ambiente seguro é aquele em que as pessoas
compartilham e vivem a crença de que não serão
punidas, humilhadas e não terão sua carreira ou
vida prejudicadas por expor ideias, perguntas,
preocupações ou erros. É um ambiente em que as
pessoas estão mais confortáveis em tomar riscos. É
um ambiente em que erros, conflitos e dúvidas
geram aprendizado para os indivíduos, para os times
e para a organização como um todo.
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“Ambiente seguro ... Não sei não ...” 
“E os resultados?”

AMBIENTE 
SEGURO

RESULTADOS
ACCOUNTABILITY
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Complacência??



Resultados x Ambiente Seguro
Não é um “trade-off”: são dimensões diferentes

AMBIENTE SEGURO
(CULTURA DE CONFIANÇA)
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Apatia Complacência

Estresse Maturidade
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Desenvolvimento Vertical 
para atingir Maturidade



Desenvolvimento Vertical é dinâmico

Coletivo
Indivíduo

Interno
Externo
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CONFIANÇA
DESENVOLVIMENTO

Interno
Externo
Indivíduo
Coletivo



❑ Estrutura (framework, arcabouço teórico-prático)

➢ Ferramentas (modelos, teorias, abordagens)

✓ Práticas (no dia a dia, para todos)

Para  que o Desenvolvimento Vertical seja eficaz, 
é necessário adotar três pilares fundamentais
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Três pilares fundamentais – uma analogia

1. Estrutura = sistema operacional

2. Ferramentas = aplicativos

3. Práticas = exercícios, utilização das ferramentas
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ESTRUTURA adotada pela GROOVE Integral:

quatro macro-modelos que interagem entre si
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Principais FERRAMENTAS

❑ Diagnóstico segundo o modelo 
organizacional

❑ Quadrantes

❑ Cultura, níveis, visões de mundo 
(com assessments)

❑ Vieses – Modelo de Ser humano

➢ Coaching individual e coaching de times

➢ Assessment “Leadership Value Profile”

➢ Propósito pessoal e da organização

➢ Gestão de conflitos (série de workshops)

➢ Mindfulness e fisiologia da liderança

➢ Inteligência emocional

➢ Feedback

➢ Imunidade a mudança

➢ Gestão de polaridades

➢ Masculino e Feminino

➢ Prática de Vida Integral
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PRÁTICAS –incorporadas na gestão e nos processos da 
organização
• Aplicação direta das ferramentas no dia a dia: gestão de conflitos, 

feedback, polaridades, mindfulness, respiração, etc.

• Iniciativas que aumentem a intimidade emocional das pessoas com 
elas mesmas e com colegas de trabalho

• Adoção de processos e rituais referentes ao desenvolvimento
individual e ao desenvolvimento coletivo

• Momentos de silêncio antes de reuniões ou conversas difíceis

• Exercícios de divergência (“estratégia do décimo homem”)

• Check-in e check-out em reuniões

• Celebrações
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É importante trabalhar os 3 pilares em conjunto
Estrutura, Ferramentas, Práticas



• Especialista em Desenvolvimento Vertical de Líderes e Organizações

• Foi executivo de negócios em grandes empresas como Vale S.A. e
Grupo Taca

• Engenheiro naval, MBA, Master Coach Integral, mediador

• Filho, irmão, amigo, marido e pai

Paul Jemil Antaki Junior

Amor pela existência, busca pelo desenvolvimento.

paul@grooveintegral.com.br
(11) 95530-6888



Desenvolvimento Vertical de 
Líderes e Organizações

www.grooveintegral.com.br

http://www.grooveintegral.com.br/

