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Trilhas de aprendizagem 
como recurso gerencial para 
o desenvolvimento de 
equipes 



Bem vindos!
Eu sou Kleuton Izidio

Você pode entrar em contato pelo

kleuton@inteletto.com



Liderança.... De novo!?



Hierarquia
Controle
Autoridade
Carisma



Mais que um atributo 
individual, a liderança 
emerge em um episódio 
social



Pressões
(Sociedade, gestão, pessoas, 

capacitação)

Atitudes e Rupturas

Trilhas como recursos



Pressões
(Sociedade, gestão, pessoas, 

capacitação)



”...Under
pressure...”

╺ Inovação

╺Distensão dos ambientes

╺Diversidade

╺ Tecnologia



Inovação 
traz riscos



Olho no 
olho
versus

Redes de 
contatos



A tecnologia nos 
transformou



Onde estão os 
peritos
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Gestão
Gestão de 
pessoas

Capacitação



Resultados
versus 

Indicadores



Ciclos de 
vida de 

Tecnologias



Personalizaç
ão



Sociedade 
da 

informação:

Fronteiras?
Controle?
Parceria?



“
╺“Os líderes do futuro precisarão estar 

preparados para extrair idéias das 
pessoas, para ajuda-las a identificar, 
articular e satisfazer as necessidades 

que lhes são próprias e não raro, 
mutáveis”

╺ Sarah Helgesen.
20



E o 
”humano”?
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Vale? 
Custa?



Dispersar 
ou

conciliar
?



Impacto?
Suporte?
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Engajamento 
na 
Diversidade



Atitudes e Rupturas



É preciso ter coragem 
de abandonar o que já 
deu certo



Linearidade
Conformidade

Agrupamento de 
pessoas

Propriedade 
intelectual



Além de um modelo 
tradicional



É esperado de um 
novo líder...
Pense globalmente, 
holisticamente, 
sistemicamente, 
contextualmente

Demonstre 
desenvolltura
diante da 
diversidade 
cultural

Demonstre desenvoltura 
tecnológica para 
identificar e investir em 
tecnologias,  bem como 
identificar tendências

Seja mais 
parceiro, e menos 
controlador

Compartilhe a 
liderança –
conferindo 
autonomia e 
promovendo 
participação



Habilidades em 
um novo mundo

╺Empatia

╺Referenciais e métricas

╺Conectar à estratégia

╺Emular política de desenvolvimento



Modelo de capacitação 
– Recomenda-se...

╺Seja personalizado

╺Seja sustentável

╺Forneça feedback

╺Engaje, mais que controle

╺Desafie

╺Adapte-se continuamente

╺Favoreça liberdade e riscos

╺Atenda aos atores envolvidos



Trilhas como recursos



TRILHAS...

╺Conciliam interesses
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TRILHAS...

╺Removem obstáculos

╺Valorizam potenciais
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TRILHAS...

╺São alternativas personalizadas



TRILHAS...

╺Conectam aprendizagem e produção



TRILHAS...

╺Derrubam custos



Trilhas

Tecnologia

Desempenho Aprendizagem



TRILHAS...

╺Engajam pela colaboração



TRILHAS...

╺Plurais e diversificadas



TRILHAS...

╺Conectam a um ecossistema de 
aprendizagem



TRILHAS...

╺Mais que alternativas... 
...Escolhas conscientes



OBRIGADO!
Dúvidas?

╺Kleuton@inteletto.com

╺Kleuton.izidio@gmail.com


