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ESTRUTURA DO CURSO LÍDER HD 
 
O Curso Líder HD é estruturado sobre a Metodologia criada por Michael Oliveira, chamada Liderança 
Evolutiva. A cada módulo você vai descobrir as camadas que você deve conhecer e dominar para 
elevar sua consciência e realmente liderar em alto nível de performance e valores.  
As aulas são gravadas com alto padrão de qualidade em estúdio profissional. Você pode acessar e 
assistir a qualquer momento. A plataforma do curso é completamente interativa e fácil de usar, 
podendo ser acessada por qualquer dispositivo, desde que tenha acesso à internet.  
 
Objetivo: Ao final do curso você vai ter uma visão absolutamente clara sobre a estrutura de uma boa 
liderança, terá conhecimento e consciência amplificados e uma gama de recursos e práticas que vão 
mudar a forma como vive, relaciona com as pessoas e lidera a si mesmo e as pessoas. Isso terá 
impacto na sua vida pessoal, na sua família e na sua vida profissional. Definitivamente você vai se 
sentir mais elevado ao final desse curso. 
100% dos alunos que finalizam o curso avaliam o curso com extrema satisfação e relatam de forma 
espontânea que o conteúdo do curso realmente foi impactante, ficando acima de suas expectativas. 
Você pode encontrar esses relatos no nosso site e até mesmo em vídeos e áudios liberados no nosso 
podcast. 
Realmente fazemos tudo com muito esmero e profundidade, para te provocar a melhor experiência 
e aprendizado durante o curso e também após, uma vez que a nossa comunidade é viva e perpetua.  
 
Duração: Os módulos são liberados semanalmente e você pode acessar a qualquer tempo e qualquer 
hora. Nossa recomendação é que você faça esse curso em três meses, porém a plataforma fica 
disponível por um ano para você assistir as aulas.  
 
Aulas Extras: Todo mês o Líder HD entra ao vivo na comunidade secreta do curso no facebook para 
dar aula, responder perguntas e impactar ainda mais os alunos com informações que eventualmente 
podem não estar cobertas nos módulos ou que se conectam a eles. 
 
Interação:  Na plataforma do curso todos podem comentar, fazer perguntas e trocarem entre si sobre 
os assuntos das aulas. O Líder HD interage pessoalmente, todos os dias, com todos que se 
manifestam. Além disso, você é convidado a fazer parte de uma comunidade no facebook, aonde a 
conexão vai para um nível mais profundo. Fazemos lives, conversamos com alunos e defitivamente 
criamos uma comunidade que gera muito valor para todos. 
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ESTRUTURA DO CURSO NA PLATAFORMA ON LINE 
 

Módulo 1 – Fundamentos 
Neste módulo de abertura vamos te apresentar os fundamentos iniciais do curso, da liderança e 
oferecer uma base de informações que vai sustentar todo o conhecimento que você verá nos 
módulos seguintes. A missão aqui é liberar algumas crenças limitantes e ampliar sua visão. 
 
Tópicos do Módulo: 
- Boas vindas e orientações iniciais 
- Fundamentos da Liderança 
- A História da Liderança 
- Teoria dos três círculos 
- Sistema Líder HD 
- Prática HD 
- Slides do Módulo 
 

Módulo 2 – Dominância 
Aqui você vai conhecer os fundamentos da liderança mais primitiva, a camada inicial que 
normalmente define quem é ou não é um líder. Quem não tem essa base, entendimento e domínio, 
não avança para as demais. 
 
Tópicos do Módulo: 
- Dominância – Alfa 
- Dominância – Locus de Controle 
- Pratica HD 
- LHD Responde 
- Exercício do Módulo 
- Slides do Módulo 
 

Módulo 3 – Visão 
Nesse módulo você vai descobrir que os maiores líderes são aqueles com maior visão e você vai 
conhecer os fundamentos e as técnicas que podem ampliar o teu alcance de visão. Você vai aprender 
como é processo de aprendizagem para desenvolver qualquer habilidade e atingir a maestria.  
  
Tópicos do Módulo: 
- Visão – Conhecimento 
- Visão – Alcance de Visão 
- Prática HD 
- Exercício HD 
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- Slides do Módulo 
 
 
 

Módulo 4 - Transformação 
Essa é a fronteira que separa os líderes mantenedores, daqueles que realmente fazem as coisas 
acontecer. Existe um método e ciência por trás da capacidade de uma liderança fazer mudanças. 
Nesse módulo você vai tomar consciência disso e posse das práticas para provocar transformação.  
 
Tópicos do Módulo: 
 
- Poder de Criação 
- Atitude de Mudança 
- Pratica HD 
- Exercício HD 
- Slides do Módulo 
 
 

Módulo 5 - Conexão 
Uma habilidade fundamental de um líder é se conectar com as pessoas. Nesse nível do curso vamos 
mostrar como as pessoas se conectam ao trabalho e quais são as verdadeiras ferramentas de 
motivação e engajamento para mobilizar as pessoas em torno de um objetivo. De uma forma 
profunda em conceitos e também com práticas para você executar, vamos potencializar a sua 
capacidade de se conectar com pessoas. 
 
Tópicos do Módulo: 
 
- A Evolução do Trabalho 
- Meios de Conexão 
- Profundidade de Conexão 
- Prática HD 
- Bonus: Redes Sociais 
- Exercício HD 
- Slides do Módulo 
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Módulo 6 – Espírito 
Esse é o ponto de virada do curso. Certamente o módulo mais elevado e que vai te abrir um novo 
horizonte em matéria de gestão. A liderança no seu nível mais elevado, você conectado com a sua 
verdadeira essência e a forma mais poderosa de produzir resultados liderando pessoas.  
 
Tópicos do Módulo: 
- Espírito – O 5o. Elemento 
- Valor na Gestão  
- Papai Noel Existe 
- Prática HD 
- Exercício HD 
- Slides do Módulo 
 

Módulo 7 – Transição e ação  
Aqui vamos consolidar os elementos que compõem o mindset nuclear de um Líder elevado. A partir 
desse momento você saberá detectar com muita clareza o nível em que os líderes estão atuando. 
Saberá também fazer uma autoanalise e perceber suas forças e oportunidades em cada elemento.  
Nesse momento do curso sua consciência vai ser expandida e possivelmente alguns gatilhos vão ser 
disparados para provocar mudança na sua vida. Não é exatamente confortável, mas quando você 
agir, será libertador, pois você vai ficar conectado com seus propósitos.  
 
Tópicos do Módulo: 
- Overview do Núcleo Líder HD 
- Missão 1: Fazer conexão 
- Missão 2: Estudo de Caso 
- Exercício HD 
- Slides do Módulo 
- E-books do Líder HD 
 

Módulo 8 – Ferramentas do Líder  
Imagine uma caixa de ferramentas com os principais recursos de um líder. Imagine ter consciência, 
conhecer e dominar essas ferramentas. Essa é a entrega desse módulo.  
 
Tópicos do Módulo: 
Ferramentas do Líder  
- Ferramentas de Condução 
- Ferramentas de Avaliação 
- Ferramentas de Transformação 
- Ferramentas de Conexão 
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- Ferramentas de Iluminação 
- Gestão de Valores 
- Prática HD 
- Slide do módulo  
 

Módulo 9 – Círculos de Atuação 
A atuação de um líder pode variar de acordo com contextos. Esse é um tema rico, profundo e que 
normalmente as pessoas não tem consciência. Vamos te apresentar quais são os principais contextos 
que podem se apresentar e como você pode modular a sua atuação para se sair bem em qualquer 
terreno. 
 
Tópicos do Módulo: 
- Círculos de Atuação 
- Círculos de Poder 
- Círculo de Cultura 
- Círculo de Recursos 
- Círculos de Contexto 
- Círculos de Valor 
- Fireline 
- Prática HD 
- Slides do Módulo 
 

Módulo 10 - Pessoas 
Essa é matéria sobre qual um líder versa. Como um engenheiro se sente confortável com números, 
um bom líder deve se sentir bem e saber como lidar com pessoas. Nesse módulo vamos clarificar sua 
visão sobre como as pessoas “funcionam” e como você pode ajuda-las e liberar todo seu potencial.  
 
Tópicos do Módulo: 
- Mindset – A mente das pessoas de sucesso 
- Comportamento coletivo 
- Potencial Máximo: Alinhando Aptidões 
- O Bom Liderado 
- Prática HD – MOD 10 
- Slides do Módulo 
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Módulo 11 – Liderança: O Líder em Ação 
Liderança é um movimento, é o líder agindo! Nesse módulo vamos fechar o conteúdo do curso 
demonstrando como a atuação do líder é impactante na vida das pessoas, como fazer isto, como 
liderar líderes e como usar de forma sábia objetiva tantas ferramentas que foram apresentadas no 
curso. E claro, chegou a hora de você receber uma missão. 
 
Tópicos do Módulo: 
- Ressonância – Fazendo as pessoas vibrar 
- Líder dos Líderes 
- LHD Slim 
- LHD Slim – Entrevista 
- Regras de Ouro do Líder HD 
- Prática HD 
- Slides do Módulo 
- TCC: Missão Líder HD 
- Bônus: Papai Noel 
- Fechamento: Liderando o Futuro 
 
 

Módulo 12 – Líder HD Business 
Nesse módulo vamos colher suas impressões do curso, preparar seu certificado, te mostrar que você 
pode ser um parceiro do IBL e preparar o terreno para novas ferramentas e conteúdos que vamos 
lançar. 
 
Tópicos do Módulo: 
- Avaliação do Curso 
- Certificado + Perfil LHD 
- Programa de afiliação 
- LHD Analytics 


