
 

 
 

FICHA TÉCNICA DE TREINAMENTO 
 
 
 

Nome do Treinamento: 

CONEXÕES ALPHA – LÍDER TRANSFORMADOR 

 
 

Contextualização e Objetivos do Treinamento 

É fato que o mundo, as empresas, e as famílias precisam de líderes. É notório também, que 

esses mesmos líderes podem melhorar ou estragar a vida diária de uma nação, empresa ou 

uma família. Pensando justamente nisso que criamos esse treinamento.  

Conexões Alpha – Líder Transformador é um treinamento integralmente voltado para fazer 

com que os líderes se conectem consigo próprios, e descubram novas aptidões, talentos, que 

estavam adormecidos e que são capazes de melhorar e mudar o seu entorno, seja ele um 

ambiente profissional ou um ambiente familiar. 

Pessoas Alpha são pessoas que têm o instinto nato da liderança, que pensam com rapidez, 

que são criativas, que usam sua inteligência no dia a dia, por vezes equilibrada, por vezes 

inconsciente, por vezes sem ter a menor consciência do que podem fazer e executar.  

O mundo precisa de mais líderes Alpha, conectados com suas aptidões. Estima-se que 75% 

dos altos executivos são pessoas Alpha, e não chegam a usar nem 30% das suas reais 

capacidades de liderança, capazes de proporcionar uma melhora significativa na sociedade, 

na família, e no lugar onde atuam profissionalmente. 

Este treinamento tem a pretensão de expandir a capacidade de ação e criatividade dos 

líderes Alpha, atrelando suas competências natas e suas competências adquiridas com sua 

missão como líder, e a partir daí potencializar essa transformação.  

 

Técnicas Aplicadas  

- Conceitos de Administração de 

Empresas  

- Hábitos Eficazes  

- Dianética  

- PNL  

- Coach  

- Inteligência Emocional  

- Psicologia Positiva  

- Conceitos Filosóficos Socratianos  

- Conceitos Sociológicos  

 



 

Conteúdo Desenvolvido  

- Estudo de Perfis de Pessoas Alpha (entender e desenvolver cada um desses perfis) 

       - Perfil Estrategista  

       - Perfil Comandante  

       - Perfil Visionário  

       - Perfil Executor  

- Competências Natas e Competências de Subsistência (adquiridas) 

- Riscos dos Perfis Alpha 

- Propósito do Líder 

 

Público Alvo 

Gerentes Seniores, Diretores e Executivos C-Level 

Gerentes de Médio Escalão em linha de sucessão 

 

Tipo de Treinamento 

Corporativo e aberto 

 

Carga Horária 

20 horas (02 dias) 


