OS

SISTEMA OPERACIONAL

4DX OS: Uma abordagem com ritmo
personalizado para a implementação
das 4 Disciplinas da Execução na sua equipe.
As 4 Disciplinas da Execução ajudam a equipe a executar as
principais prioridades em meio a um turbilhão de distrações.

Líderes de Prática da Prática de Execução da FranklinCovey
e coautores do sucesso de vendas As 4 Disciplinas da
Execução, Chris McChesney e Jim Huling conduzirão
você e sua equipe ao longo do passo a passo baseado
em mais de 2.000 implementações estratégicas. Você
será capaz de criar suas métricas de resultado e de
tendência (lag and lead) com total confiança, criar seu
placar de pontuação on-line e verificar semanalmente
o ritmo com nitidez e transparência.

Com o nosso novo sistema de operações, faça as 4DX no seu tempo,
quer seja mais rápido ou mais devagar. Cada disciplina pode ser
acessada em quatro níveis diferentes, sendo que um aprofunda o outro.
APRENDA

APLIQUE

Você vai aprender rápido... e não
apenas o básico! Você e sua
equipe aprenderão as sutilezas
e as percepções-chave dos
princípios universais da execução.

Há 15 anos ajudando mais de
2.000 organizações a implementar
as 4 Disciplinas, é aqui que a
transformação acontece. Para
cada disciplina, vamos conduzi-lo
por um passo a passo para eliminar
a complexidade da execução.

FACILITE

CRIE
Uma coisa é ter um ótimo plano de
execução, outra é ter um processo
de trabalho para a execução.
Na seção “Criar”, você consolidará
o trabalho que terá feito em “Aplicar”
e “Facilitar” em um sistema fácil de
usar para realizar as 4 Disciplinas
diariamente ou semanalmente.

Um dos aspectos mais poderosos
das 4DX é o nível de envolvimento
da equipe. Nessa seção, você e
sua equipe fazem exercícios que
dão as melhores respostas e o
maior engajamento.
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As 4 Disciplinas da Execução Sistema Operacional
“Nós criamos as 4 Disciplinas Sistema Operacional porque queríamos mais do que apenas ensinar
conceitos para você. A lição verdadeiramente importante está na forma pela qual você aplica as
disciplinas. Na 4DX OS, levamos você do conceito à operação do processo com seu próprio
sistema de execução... e poupamos você dos 15 anos de tentativas e erros que vivemos”
—CHRIS MCCHESNEY

*Imagens ilustrativas,
conteúdo original em português.

O que é melhor para você?
OS

Há duas versões do 4DX OS:
4DX OS Equipes
Para a implementação autoguiada das 4DX, equipe por equipe.
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4DX OS Organização
Para a implementação da 4DX em um
departamento ou uma organização inteira
com o suporte da FranklinCovey.

O 4DX OS se baseia no best-seller
mundial sobre execução
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