
 

 
 

FICHA TÉCNICA DE TREINAMENTO 
 
 
 

Nome do Treinamento: 

CONEXÕES EM LIDERANÇA – APERFEIÇOAMENTO DE LIDERANÇA 

 
 

Contextualização e Objetivos do Treinamento 

A maioria dos líderes nas corporações ocupam cargos de liderança por que se destacaram 

em algum momento nas suas carreiras. Atualmente, lideram por que têm competências 

natas para liderarem, mas não têm a totalidade da consciência de liderança.  

Lideram em algumas das vezes por instinto, quase que por osmose do cargo. E em muito 

dos casos não estudam ou modelam sua liderança, pelo simples fato de que não existe tempo 

de parar. Esses líderes têm sucesso por que suas competências natas conseguem suprir as 

dificuldades do dia a dia, ou porque os seus talentos dão mais resultados que os outros 

esperam.  

Normalmente, quase todos os líderes desenvolvem apenas 30% de suas capacidades de 

liderarem.  

O grande objetivo desse treinamento é aumentar essa fração, e fazer com que cada líder use 

melhor suas competências. Este treinamento também procura desenvolver competências 

essenciais para um bom líder, competências essas que até aquele momento não foram 

executadas, ou por que ainda não foi moldada no perfil e no dia a dia deste líder. 

Além das competências básicas (natas), existe uma outra enorme variedade de 

competências que podem ser adquiridas, e enriquecer as competências natas e o dia a dia 

de qualquer líder.  

 

Técnicas Aplicadas  

- Conceitos de Administração de 

Empresas  

- Hábitos Eficazes  

- Dianética  

- PNL  

- Coach  

- Inteligência Emocional  

- Psicologia Positiva  

- Conceitos Filosóficos Socratianos  

- Conceitos Sociológicos  

 



 

Conteúdo Desenvolvido  

- Inteligência Emocional Aplicada na Liderança 

- Verdades sobre Crenças Adquiridas 

- Prática Intuitiva de Competências  

- Propósito de Liderança  

- Conhecendo os Liderados  

- Planejamento Estratégico do Líder 

- Desafio de Liderar 

- Bloqueios dos Líderes  

- Formação do Líder Consciente 

- Automotivação   

 

Público Alvo 

Líderes, gestores, supervisores, gerentes, profissionais já treinados em liderança em linha 

de sucessão. 

 

Tipo de Treinamento 

Corporativo 

 

Carga Horária 

8 horas 


