International
Master Program
Liderança Horizontal
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“A metodologia IMO é, ao meu ver, a mais efetiva para
quem busca excelência e felicidade dos colaboradores
atrelada a resultados financeiros que podem ser
extraordinários de maneira sustentável”
Rafael Alvarenga
Wenger Manufacturing

Como diferenciar e potencializar a
liderança horizontal na prática?
Nesta edição, especialmente,
faremos um aprofundamento
na obra de Adriaan Bekman.

O Master
É um programa que propicia a compreensão do desenvolvimento organizacional na prática,
contemplando, valorizando e diferenciando as dimensões vertical e horizontal da liderança.
Destinado a diretores, conselheiros, executivos, consultores, profissionais autônomos e líderes de
diferentes tipos de organizações, contribui de maneira significativa para o crescimento tanto da pessoa
que se vê como líder, como da organização onde ela atua.

Abordagem IMO
O Master tem por base a Metodologia IMO da Evidência Social, desenvolvida por décadas em diversas
organizações por todo o mundo, que prioriza e integra:
•
A atenção à biografia do ser humano e das organizações;
•
A conexão entre processos e resultados;
•
O diálogo como ferramenta essencial de interação entre pessoas.
Em 8 módulos, as pessoas têm oportunidade de participar de múltiplos exercícios reflexivos, variadas
atividades artísticas, palestras, visitas e estudos de caso interativos.
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21 e 22 DE
SETEMBRO

2

26 e 27 DE
OUTUBRO

3

30/11 e 01
DEZEMBRO

4

15 e 16 DE
FEVEREIRO

Mudança viva

Neste módulo, apresentaremos uma metodologia que se baseia em
décadas de pesquisa e experimentação e que visa uma abordagem
frutífera de questões nas organizações.

Liderança e mudança

“Liderança e mudança pertencem uma à outra. Estar num processo de
mudança é um apelo à nossa liderança. Com mudança, nos movemos
dentro de um território desconhecido“.

A organização horizontal

“Há um aumento da carga de trabalho e do estresse no trabalho ... e,
em paralelo, a realização da alma, na percepção do sentido do
trabalho, está declinando… Isso nos preocupa“.

A organização horizontal

“Vamos explorar a organização como uma comunidade viva e operante
de pessoas que tornam a alma organizacional vibrante. A relação
indivíduo-comunidade será colocada no centro”.

Módulos 2023
5

29 e 30 DE
MARÇO

6

03 e 04 DE
MAIO

7

14 e 15 DE
JUNHO

8

02 e 03 DE
AGOSTO

Qualidades da liderança horizontal

“O papel dos líderes nas organizações está sempre em mudança, a qual
eu descrevo como um movimento, passo a passo, da liderança vertical
para a horizontal”.

Qualidades da liderança horizontal

“Líderes são confrontados com essa tensão crescente entre o mundo
organizado dos sistemas e o vivencial das pessoas, no qual
encontramos um ao outro e formamos comunidades”.

Janelas para organizações

“Com elas é possível que as pessoas ... assumam responsabilidade
sobre o próximo passo da sua organização e deem continuidade ao seu
desenvolvimento como ser humano moral e capaz”.

Janelas para organizações

“A complexidade das organizações nos demanda (certamente das
novas gerações) uma abordagem consciente e criativa do trabalho e da
organização de modo que cada pessoa possa participar e contribuir”.

O Master contempla:
Ø 8 módulos presenciais de 2 dias em Holambra, SP
Ø Tradução consecutiva para interação com consultores internacionais
Ø Material de apoio: 12 e-books escritos por Adriaan Bekman (.pdf)
Ø Visitas a organizações que se inspiraram na abordagem do IMO
Ø Coffee break com frutas e especialidades holandesas
Ø Trabalho intensivo de pesquisa ação individual na própria realidade
Ø Acesso a uma plataforma online de apoio ao processo (com senha)
Ø Certificado emitido pelo IMO Internacional (+75% de presença).

Esta 13ª edição do Master será coordenada por
Antonio Luiz de Paula e Silva, Maria Josefina Lepri
Morandin e Lafayette Parreira Duarte, consultores
do IMO Brasil, com a mentoria e participação
especial de Adriaan Bekman em todo o percurso.
O currículo dos consultores está disponível em
www.het-imo.net

Adriaan Bekman,
fundador do IMO, criador e
mentor do Master, tem quase meio
século de experiência internacional em
formação de líderes e desenvolvimento
organizacional e mais de uma dezena de
livros escritos sobre o assunto.

O Master acontece no
Espaço Cultural Terra Viva,
à Avenida Rota dos Imigrantes 605,
na cidade de Holambra, SP.

Investimento
Valor ideal = 10 x R$2.400
Queremos que o Master 13 aconteça neste momento histórico e estamos
dispostos a avaliar a condição de todas as pessoas e organizações interessadas.
Venha conversar conosco sobre as suas possibilidades.

Fale conosco
Para mais informações sobre o
International Master Program em
Liderança Horizontal visite nosso site
e/ou entre em contato conosco:
M. Josefina Morandin
(19) 99684-1854
Antonio Luiz
(14) 99132-3410

