
APRESENTAÇÃO



MATURIDADE
Q U E  G E R A
BEM-ESTAR E
R E S U L T A D O

As pessoas querem

um trabalho, que

garanta a sua

felicidade. 

Buscam um

caminho, um

ponto de partida.

PORÉM, não

existem milagres

para isso, EXISTE

PLANEJAMENTO

CORRETO.

 Almejam  aliar  o

DINHEIRO e

SATISFAÇÃO. 



 

O cenário empresarial é muito

desafiador. E nesse aspecto, o

aperfeiçoamento contínuo das

pessoas é uma das principais

estratégias para manter o

negócio competitivo e

sustentável.

Já as organizações, mais do que nunca,

precisam de Educação Executiva!

Segundo a "Harvard Business Review,
funcionários infelizes tem uma perda de
18%  de produtividade, geram 16% a menos
de lucro, aumentam em 49% os acidentes
no trabalho e 37% a mais em absenteísmo".



 

Happiness at Work!

Por isso o Instituto SAGDAS defende
a Gestão Humanizada

Somos bons em ajudar  pessoas a encontrar a

felicidade no trabalho, e a gestores atuarem

através de uma Gestão Humanizada, ou seja

uma Liderança Positiva.

" Felicidade é seguir desejando aquilo que
se possui". (Santo Agostinho)



QUEM SOMOS
O Instituto SAGDAS  nasceu oficialmente em 2020, em plena pandemia da
COVID-19.  Surgiu das iniciais da sua fundadora, Shirlei Andréa Guedes
Dantas Araújo Santos, e foi uma decisão inspirada no repertório da sua vida
pessoal e profissional, no qual sempre atuou tendo as pessoas como seu foco
principal.

Assim como sua idealizadora, o Instituto prioriza o respeito, a ética, a  solução, a
personalização e os resultados, mas principalmente a satisfação em realizar, e a
felicidade em fazer. Defendemos que é possível SER FELIZ NO TRABALHO E COM
O TRABALHO. 

Inicialmente a ideia surgiu de  uma necessidade pessoal em ajudar pessoas e 
 empresas à alcançar o aprimoramento pessoal, profissional e empresarial, 
 através de mentorias, cursos, imersões, treinamentos, consultorias e palestras.
Apesar de pouco tempo da "oficialização", o Instituto vem se desenhando por 
 mais de 20 anos,  através da sua idealizadora, pois Ela compartilha com o
Instituto  todo o seu conhecimento.

O Instituto SAGDAS trabalha a visão sistêmica, atuando com a Gestão
Humanizada, para desenvolver a Liderança Positiva, levando em consideração os
pilares da Psicologia Positiva. Também há o compartilhamento das experiências
vividas ao longo de uma carreira sólida da sua idealizadora, com mais de 20 anos
de experiência em cargos de Liderança de grandes organizações. Aqui
alinhamos a teoria e a prática com exemplos na 1ª pessoa, principalmente.

Shirlei Dantas possui Certificação Internacional Chief  Happiness Officer pela
Happiness at Work, Educadora Executiva E3,  Coach, Analista Comportamental
(DISC e Cvat) . É  Master Player em Jogos  e Estratégias Empresariais e
Administradora. É mestre com defesa sobre o Empoderamento Feminino,
Especialista em PNL, Mentora de Carreira e Propósito de Vida, na linha
Existencial. Possui vivência em empreendedorismo.



Atuação focada em solução do problema
Soluções

CLIMA ORGANIZACIONAL - equilíbrio, redução de
turnover, retenção de talentos.

ENGAJAMENTO - motivação, redução de fatores de
estresse.

LIDERANÇA - desenvolvimento de lideranças e equipes

AUTOLIDERANÇA - encontro existencial e
fortalecimento das potencialidades para uma vida plena

Nossa metodologia utiliza a união de ferramentas e estratégias que são suportadas pelo
nosso Modelo D.YOWA que tem como  princípio fortalecer as relações nos seguintes pilares:
D - diagnóstico detalhado, Y -  você  com você, a sua descoberta, O -  o outro, como vejo e
entendo o outro, W - o nós, como interagir positivamente, A - o engajamento com o todo. 

Neste aspectos os nossos produtos sempre abordam o autoconhecimento, e buscam ajudar
a  conhecer as potencialidades e as crenças, desenvolvendo o empoderamento e a
autoliderança. É priorizado o olhar ao outro, com atenção a cultura, às normas formais e
informais, e todos os influenciadores e crenças em vigor. Acreditamos que com estratégias
adequadas é possível engajar as pessoas para uma integração positiva pela adesão de ações
conjuntas.



NOSSOS SERVIÇOS
MENTORIA - as vezes precisamos de uma mãozinha para que possamos ter uma
trajetória mais coerente com o nosso propósito. Aqui o objetivo é ajudar o indivíduo
mentorado a destravar algumas áreas da sua vida que estão impactando de forma
negativa, seja no âmbito pessoal ou profissional, em momentos como transição de
carreira, ou quando deseja empreender. 

WORKSHOP DE IMERSÃO - é aqui que trabalhamos a Elevação da Consciência para
a Autoliderança, a busca da Compreensão Existencial, da Felicidade com o trabalho.
Dispomos de um Metamodelo de Linguagens com o uso de uma classe de
ferramentas poderosas, bem como estratégias personalizadas para cada grupo e
pessoas. Com esse conjunto, buscamos melhorar nossa conexão e comunicação,
trazendo mais eficácia e melhores resultados para a imersão.

TREINAMENTOS E WORKSHOPS PARA EMPRESAS - nosso principal diferencial é a
personalização e a experiência testada. São mais de 20 anos conduzindo equipes e
formando pessoas em grandes projetos e organizações. Agora, toda essa vivência
está à serviço do SAGDAS. Treinamento com metodologias ágeis, com técnicas
vivenciais como por exemplo os jogos empresarias direcionados: às lideranças, à área
comercial, cultura ou mesmo para melhoria do  engajamento das pessoas. Tudo isso
com o viés da Humanização, ou seja, acreditamos na Felicidade no Trabalho.

CONSULTORIA - para auxiliar a gestão empresarial como um todo. Atuamos em
todas as etapas: 1º -  Assessment, avaliamos o contexto da empresa através de um
diagnóstico no qual leva em consideração aspectos da cultura, processos e o
negócio; 2º Roadmap, o caminho que será trilhado para alavancar os resultados; 3º
Intervenção, momento das orientações sobre os passos a seguir; 4º Educação,
com aplicação de treinamentos, workshops, palestras e sessões de
compartilhamento de conhecimento, totalmente personalizadas a realidade de cada
cliente.

P.S:  Conheça nosso Programa para Bem-estar e Felicidade a partir da pág .11



NOSSOS PRODUTOS ON-LINE 
PROTAG30 - uma mentoria para quem deseja assumir as rédeas da vida, seja no
âmbito pessoal ou profissional. Para quem deseja ser protagonista, ou seja, ter
clareza sobre a missão de vida e sobre o trabalho (profissão ou carreira) ideal,  em
apenas 30 horas. Ao final teremos um Plano de Ação personalizado com os principais
caminhos, assertivos,   para na vida pessoal e na profissional. Modalidade on-line.

PLANOB30 -  mentoria em grupo para quem está em busca do plano B para sua
carreira, ou mesmo desenvolver seu plano A. Ideal para quem deseja implementar
uma ideia, mas ainda não sabe por onde começar. Ou mesmo para quem ainda não
sabe por onde começar, mas de alguma maneira não está totalmente satisfeito com
o seu momento atual. O PLANOB30 é realizado em grupo, com encontros ao vivo,.
Um passo-a-passo detalhada para iniciar já o seu projeto,  e com o diferencial de
poder aumentar o seu Networking. Modalidade on-line

AUTOLÍDER30- uma imersão totalmente dirigida para quem deseja aprimorar-se
como Liderança. Aqui focamos na Elevação da Consciência para a Autoliderança, e
como desenvolver um modelo de "Gestão Humanizada", aquela que valoriza a
Felicidade com e no trabalho, garantindo técnicas que facilitam o engajamento das
pessoas e por consequência resultados mais assertivos.  Com o nosso Metamodelo
de Linguagens com o uso de uma classe de ferramentas poderosas e estratégias
personalizadas, garantimos em 30 horas mudar a visão sobre Autoliderança.
Modalidade on-line

MN90'- descubra suas fortalezas e seus desafios. Com o MN90' vou ajudar a
esclarecer a sua missão de vida, bem como dar orientações para a sua existência
através do Mapa de Nascimento. Com o mapa será possível saber  quais são os
comportamentos que mais favorecem para a felicidade e plenitude,  quais desafios
possui nessa existência e como alavancar suas potencialidades. Modalidade on-
line.



Reconhecida pela sua liderança nas organizações nas quais atuou, é Educadora
Executiva pela E3, Administradora de Empresas, Coach e  Mentora de Carreira e
Propósito de Vida, Master Player em Jogos e Estratégias Empresarias.
 
Com uma carreira de mais de 20 anos em grandes empresas do ramo da Educação
e Serviços, fundou em 2020 o Instituto SAGDAS especializado em  Treinamento e
Desenvolvimento de Pessoas.

Foi responsável por desenvolver times e formar líderes, construindo um repertório
pessoal e profissional inspirador para a criação do Instituto.

Em sua trajetória como gestora e líder,  atuou na Direção em grandes companhias
no setor do Ensino Superior, em Terceirização de Mão-de-obra, em Centro de
Convenções, Propaganda e Publicidade,  e  também em Hotelaria.

Sua bandeira é a Liderança com Humanização, ou seja, Liderança Positiva.
Acredita que a conscientização das lideranças, auxilia nas relações com ações
efetivas para o alcance de resultados consistentes. 

Shirlei Dantas

Acredito que uma boa gestão e uma boa
liderança  deve ter o foco no negócio e nas

pessoas. Ela colabora para que os
funcionários sejam mais engajados e

motivados. E, é assim que auxilia a chegar nos
objetivos da organização, ou seja, a boa

liderança ajuda a atingir resultados incríveis!



Alguns registros recentes sobre o lançamento 
 da Imersão 'Evolução da Consciência para a

Autoliderança"



INSTITUTO

PROGRAMA DE BEM-ESTAR E FELICIDADE NO TRABALHO - PBEFT

Presentation by

Shirlei Dantas 



Programa de Felicidade no Trabalho
PBEFT - SAGDAS

6
Reduz o absenteísmo e turn-over

talentos

1
Melhora o Engajamento

2
Melhora a produtividade e criatividade

3
Melhora os resultados em todas escalas

4
Melhora o branding e atrai + talentos



Quem somos

Somos especializados em pessoas. Gostamos de

treinar e desenvolver para uma liderança positiva

para que a felicidade no trabalho seja uma

realidade, tanto para as pessoas quanto para as

organizações, por isso criamos o PBEFT -SAGDAS.

Nosso propósito:  ajudar as pessoas e as

organizações para o desenvolvimento de culturas

mais saudáveis e significativas que possam

impactar positivamente o ambiente e a sociedade

as quais pertencem.



Porque pensar em Felicidade no Trabalho

É urgente associar a felicidade ao trabalho, afinal

ela é essencial em nossa vida. Do outro lado a maior

parte do nosso tempo estamos trabalhando.

 Já o  Brasil  destaca-se em quase todos piores

indicadores de doenças mentais como: burnout,

ansiedade e depressão que estão impactando nas

empresas.

Ambientes tóxicos  e infelizes, cercados por

estresse e falta de segurança psicológica, impacta

diretamente nos resultados das organizações por

diversos fatores.
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Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Cenário Atual

Segundo pesquisa

realizada pelo Inst. Gallup,

no mundo, 13% dos

trabalhadores estão

engajados em suas

empresas. No Brasil são

27% os engajados.

Pesquisas

Um levantamento do

Conference Board

apresentou que apenas

45% dos colaboradores

entrevistados estavam

felizes no seu trabalho.

Pesquisas

São 47% mais produtivas,

50% mais motivadas, 108%

mais comprometidas e

25% mais eficientes e

eficazes, segundo

pesquisa da PryceJones

(2010)

Felizes x Não Felizes
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Pesquisa Harvard Business Review
Verificou que funcionários infelizes tem 18% a menos de produtividade, geram 16% a

menos de lucro, aumentam em 49% os acidentes no trabalho e 37% a mais de

absenteísmo.

Sustentabilidade do negócio
O bem-estar e a felicidade dos funcionários impacta em  mais resultados positivos,

valoriza a marca e gera sustentabilidade do negócio a longo prazo.

Expansão do home-office
Aumentou as horas trabalhadas em nossas vidas, pois mistura-se vida pessoal e

profissional dificultando ser feliz se não estivermos felizes no trabalho.
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Bem-estar e Felicidade no Trabalho melhora
resultados



Felicidade + Trabalho = Resultados

Está relacionado ao poder que uma empresa possui em cultivar e agir

conforme o seu propósito, proporcionando à  sua equipe,  realização com o

seu trabalho.

O conceito  do Bem-estar e Felicidade no Trabalho

Assim como os clientes, os colaboradores merecem um ambiente inspirador

com experiências valorozas que farão parte das lembranças positivas.

Pessoas para as organizações

A felicidade no trabalho impacta diretamente no bem-estar, em

melhor saúde, em mais criatividade, inovação, produtividade e

eficiê ncia na solução de problemas.

Saúde e bem-estar
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Resultados com a Felicidade no Trabalho

61% de aumento de

produtividade e

resultados financeiros

Deloite 2018

37% menos de

absenteísmo

Gallup

25% menos de turn-over

Gallup
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Desafios das Gerações

Hoje as organizações são formadas por

diferentes gerações  - baby boomers, X,

millennials e Z. Promover e desenvolver

uma cultura de felicidade corporativa é

relevante para atrair as diferentes gerações

e também para motivar e reter profissionais

importantes para a sua empresa



Soluções à medida da sua empresa

O Instituto SAGDAS nasceu com o know how de quem sabe educar, treinar e

formar pessoas com as melhores e mais simples estratégias. Assim

criaremos as condições para que seus colaboradores estejam felizes na sua

empresa.

Partimos de uma análise criteriosa da necessidade de cada  organização e

propomos uma intervenção personalizada.

Para isso, vamos medir e avaliar os níveis de Felicidade e Bem-estar das 

 pessoas que trabalham em sua empresa.

Com a escuta atenta poderemos intervir assertivamente para impactar a

motivação, o engajamento e a produtividade da sua organização.

Pessoas mais felizes alcançam maiores e melhores resultados.
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1 - Palestras e Apresentações

Uma ótima maneira de iniciar as discussões

sobre esse e outros temas. Palestras e

Apresentações com significado e leveza.

Escolha um tema e vamos apresentá-lo no

seu evento ou reunião.



2 - Workshops e Formações

Estamos prontos e dispostos à formar

líderes positivos que sejam capazes de

conduzir seus times mantendo-os

motivados e produtivos.

Conosco seu programa é totalmente

adaptado a sua realdade. Personalização é

um dos nossos diferenciais.



3 - Consultoria Felicidade Corporativa

Iniciamos com uma análise criteriosa sobre

como estão as necessidades da sua

empresa. Nossa proposta de intervenção

para Felicidade e Bem-estar no trabalho

terá a sua medida.

Nossa proposta é desenhar um caminho

que seja factível para a sua empresa porque

queremos resultado.



Quem propõe

Shirlei Dantas
Diretora Fundadora

CHO - Chief Happiness Officer -

Embaixadora da Felicidade.

Educadora Executiva E3, Mentora e

Coach, Master Player em Jogos e

Estratégias Empresariais. Mestre,

Administradora de Empresas.

Reune mais de 20 anos de

experiência em cargos de Direção

de grandes empresas do setor de

Educação e Serviços.



Contatos

Cel.: 71 999013033

E-mail: shirleidantas@institutosagdas.com.br

www.institutosagdas.com.br

linkedin.com/in/shirlei-dantas-araujo-8742482a 

Obrigada

https://www.linkedin.com/in/shirlei-dantas-araujo-8742482a

