LIDERANÇA
LIDERANÇA: TÉCNICAS E PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS
TEMÁTICA:
Liderança, papel do líder na nova economia, gerenciamento nos tempos atuais, como motivar a si
mesmo e a equipe, tendências em liderança

OBJETIVO DO PROGRAMA:
O mundo vem passando por diversas transformações que vem refletindo diretamente no modo como
as pessoas se comportam no trabalho e na vida social. Dentro deste contexto o papel e o perfil do
líder também vêm se modificando. Neste evento visamos apresentar os principais conceitos, técnicas
e práticas da liderança e gestão de pessoas de forma para serem aplicadas no dia-a-dia, garantindo
uma liderança eficaz e motivadora.

PROGRAMA BÁSICO:
 Os novos desafios do líder na atualidade – como agir frente as características do mundo atual
 O poder nas organizações – como identificar os verdadeiros líderes
 Principais diferenças entre gerenciamento e liderança – a importância de cada um
 As principais competências exigidas para o líder moderno – como desenvolver os pontos fortes
 Postura e responsabilidades dos líderes e dos liderados com foco em resultados e produtividade
 Gestão de pessoas e equipes – usando a inteligência emocional para gerenciar pessoas e
trabalhar em equipe
 Gerenciamento da imagem pessoal e da equipe – marketing pessoal
 Comunicação como fator de motivação e liderança e a importância do feedback
 Os pilares essenciais da motivação – como formar uma equipe motivada para a qualidade e
produtividade

METODOLOGIA:
Apresentação interativa com exercícios individuais e em grupo, vídeos, música, conteúdo aplicável e
casos reais. São utilizadas técnicas de PNL, Andragogia, Psicodrama e Estudo de Caso.

DURAÇÃO:
Palestra: 1h30 (podendo ser apresentada em 1h ou 2h)
Curso: 4 a 16 horas
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LIDERANÇA
APRESENTADOR / PALESTRANTE:
ROGERIO MARTINS – Psicólogo, Professor Universitário, Consultor Organizacional e Sócio-Diretor
da Persona Consultoria & Eventos. Pós–Graduado em Recursos Humanos e Psicodrama. Pesquisa e
atua com desenvolvimento de pessoas e comportamento humano nas organizações há mais de 20
anos. Autor do livro “Reflexões do Mundo Corporativo” e possui diversos artigos sobre gestão
humana e empresarial publicados em revistas, jornais e sites de todo o Brasil e Portugal.

ALGUMAS EMPRESAS QUE JÁ CONTRATARAM ESTE PROGRAMA:
FIAMM Latin América, SABESP, Santo Ângelo Cabos, ProcWork Softwares, WTorre Engenharia,
ABET, Isotec Engenharia, Heatcraft do Brasil, Universidade Unianhanguera, Viação Gatusa, Minóica
Global Logistics, AON Seguros, Ashland Resinas, IOB, Carbocloro, Schahin Construtora, Pró-Metal,
Alge Perfilados, IDC Brasil, Prime Contact Center, Faculdade de Veterinária USP, Nobre Engenharia,
Logoplaste, entre outras.
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PERSONA CONSULTORIA & EVENTOS
Rua Voluntários da Pátria, 2452 – cj. 53 – 02402-000 – São Paulo - SP
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