
“ Aquilo que você não sabe sobre Liderança Transformacional 
pode estar aprisionando o seu potencial “ 

Seja um Líder Transformacional  
Paulo Abreu, Ph.D.  
Master Trainer Coach  



∗ Sofrem com a Indisciplina 
∗ Sofrem com o imediatismo 
∗ Sofrem com a autosabotagem  
∗ Sofrem com seus traumas emocionais  
∗ Sofrem com Individualismo  
∗ Sofrem com suas crenças Limitantes 
∗ Sofrem com a preguiça e indisposição  
∗ Sofrem com a indiferença  
∗ Sofrem com Ansiedade, estress e depressão  

Um Perfil de (meus) clientes  



Energia ????  



1- Shake  
2- 7 palmas  
3- 5 Yes  
4- Vibração  
5- Hi five  
6- fechamento  
7- alegria  

Peak State Emocional  
Shake  



Os problemas em geral são os 
mesmos.  Mudam somente as 

dimensões, as épocas, as formas que 
se apresentam.  

Devido a estes fatores os problemas 
atingem dimensões menores ou 

maiores e suas intensidades podem 
ser desastrosas, calamitosas.  



∗ As gerações vivas : geração Baby boomers, geração X, geração Y, 
geração Milenium  

∗ As consequências da geração DSRR  
∗ Filhos de Pais Ausentes: Indiferença, individualidade, (se virar), falta de 

limites, falta de direção, falta de bom modelo, falta de disciplina. 
∗ Corações feridos pelas perdas: busca de aprovação, busca de 

afirmação, busca de similaridade, busca de identidade. 
∗  Criados pelas babás eletrônicas: abandono, rejeição, introversão, 

insegurança, autosabotagem,  
∗ Criados na geração internet: Egoísmo, individualismo, solidão, falta de 

compromisso, medo de relacionamentos, realidade virtual. 

Reflexão   



Estatísticas de Filhos de Pais Ausentes 
Fonte: US DHHS Bureau of Census – thefatherlessgeneration.wordpress.com  

∗ 63% of youth suicides are from fatherless homes 
∗ 90% of all homeless and runaway children are from 

fatherless homes 
∗ 85 % of all children with behavior disorder are from 

fatherless homes 
∗ 80 % of rapist with anger problems are from fatherless 

homes 
∗ 71% of all high school dropouts are from fatherless homes 

”O filho entregue a si mesmo virá a envergonhar a própria mãe” Sabedoria 29:15 



75% of all adolescent patients in chemical abuse centers are from 
fatherless homes 

 
70% of youth in state operated institution are from fatherless 

homes 
 

85% of youth in prison are from fatherless homes 
 

68%  of youth who lives in 2 parent houses are more likely to smoke, drink 
and use drugs 

 
GIRLS 

53% of daughters living without a father is more likely to marry as 
teenager 

 
71% of daughters living without a fater is more likely to have children as 

teenagers 
 

92% od daughters living without a father get divorce  



O Desenrolar da história (in USA) 

∗ Until 1940 there was 400.000 single parent  
∗ From 1940 until 2.000 – grow up to 2.5 millions single 

parent 
 
NOWADAYS  
 20.000.000 millions of single parent  
24.000.000  millions of children living without biological 
father 

 
 

”O filho entregue a si mesmo virá a envergonhar a própria mãe” Sabedoria 29:15 



Vou me separar, mas o pai dele vai 
sempre vir “ficar” com ele  

∗ 40% of children have not seen the father for more than a year 
∗ 26% of fathers moves out to the other states (country)  
∗ 50% of children have not set foot in their fathers house 
 

”A esperança que se adia, faz adoecer o coração” Sabedoria  13:12 



Quem tem influenciado (e dirigido)   
o futuro dessa geração (clientes)?  

∗ A maioria das crianças a partir de 2 anos de idade passam mais de 2 horas na 
frente da televisão, assisitindo o que querem (às vezes ficam até com o controle 
na mão). A TV se torna sua chupeta.  

∗ A maioria dos filhos (nos EUA) a partir de 4 anos possuem Ipads para jogos 
eletrônicos e passam mais de 4 horas jogando (alguns passam até 8 horas por 
dia). O Ipad se torna sua babá.  

∗ A maioria das crianças a partir de 7 anos possuem telefone celular e acessam 
todo tipo de informação na net. Celular se torna seus calmantes. 

∗ Todas as crianças em período escolar passam mais de 6 horas na escola – ficam 
semi sequestrados. Os professores se tornam seus mentores.  

∗ Boa parte deles ficam no pós school – mais 2 a 4 horas.  
                   Conta simples= Escola 6 + Ipad 4 + TV 2 + Sono 10 + Pós School =  ???  

”Ouça meu filho a instrução de seu Pai e não despreze 
 o ensino de sua mãe” Sabedoria  1:8 



O Que esta geração (nosso cliente) 
precisa?  

∗ Esta geração precisa de Pais 
∗ Esta geração precisa de aceitação incondicional  
∗ Esta geração precisa de DIREÇÃO na sua vida  
∗ Esta geração precisa de LIMITES em seus comportamentos  
∗ Esta geração precisa de BONS MODELOS de Líderes  
∗ Esta geração precisa de TRABALHAR para ganhar presentes 
∗ Esta geração precisa de DISCIPLINA  
∗ Esta geração precisa de suporte e aprovação 
∗ Esta geração precisa de Inspiração   

Esta geração precisa de  
Profissionais Transformacionais  

 



1- Se re-invente 
2- Busque Cura para si mesmo  

3- Desenvolva a resiliência  
4- Busque sempre o crescimento – 3% rule   

5- Seja sempre verdadeiro 
 
 
 

E se….  
  Eu tambem sou fruto dessa geração?  



1. Não aceite as perdas impostas pelo destino, como algo comum. 
REAJA A ELAS. 

2. Não fique esperando a sorte mudar, a perda pode ser maior. AJA 
PROATIVAMENTE. 

3. Busque a REAL motivação para se Transformar. EMOÇÕES 
VARIAM E NÃO MANTÉM O FOCO. 

4. Faça alianças estratégicas para crescer. PARCERIAS E NETWORK. 
5. Enfrente as dificuldades com coragem e FÉ. TENHA UM CORAÇÃO 

VALENTE 

Desenvolva 1 Coração Valente  



Email:  PauloAbreu@AbreuCoachingInstitute.com  
Whatsapp - + 1 561-441-2585  
Youtube : Abreu Coaching Institute  
Facebook : Paulo Abreu Master Coach, Abreu Coaching 
Institute, Paulo Abreu (pessoal)  
Website: AbreuCoachingInstitute.com 
Endereço: 1015 W Newport Center Drive suite 105 2nd Floor 
Deerfield Beach, Florida, 33428 – USA  

Sucesso a Todos ! 

mailto:PauloAbreu@AbreuCoachingInstitute.com
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