CURSO
LIDERANÇA DE ALTO IMPACTO
Objetivo:
 Entender o que é liderança de alto impacto;
 Compreender o papel do líder na empresa;
 Enfatizar a necessidade de o líder ser um gestor de pessoas;
 Diferenciar equipes de grupos de trabalho;
 Perceber a importância da liderança no desempenho das equipes de trabalho;
 Gerar conhecimento sobre a importância do trabalho em equipe para o desenvolvimento
organizacional.
Programa:
1. A empresa como organização humana que existe para atender as necessidades das pessoas;
2. Como Liderar Pessoas e administrar processos de trabalho? Mudanças são necessárias:
 Habilidades: de domínio técnico e específico para desenvolver equipe;
 Alocação do tempo: de cumprir prazos pessoais para os projetos – normalmente no curto prazo –
por meio da administração do próprio tempo para planejamento;
 Valores: de obter resultados por meio do domínio profissional para obter resultados por meio dos
outros.
3. Liderando para transformar Grupos em Equipes de alto desempenho
 O Líder auxiliando e desenvolvendo o seu liderado. Essa responsabilidade não é do RH!
 Percebendo a capacidade de formar novos líderes como um diferencial competitivo.
4. A Liderança do Negócio
 A busca de uma uniformidade da avaliação e sua aplicação no lado humano do negócio como um
efeito positivo sobre a liderança;
 Conhecer o que cada líder precisa “saber fazer”, como deve administrar o seu tempo e qual deve ser
seu o foco de energia diária;
 A chave para conscientizar o líder sobre o seu papel dentro da estrutura da empresa;


Fortalecer emocionalmente os líderes à medida que vão assumindo responsabilidades mais
complexas e abrangentes.

Metodologia:
Interativa, trabalhando conceitos, vivências e aplicação do aprendizado, através de atividades que
estimulam a intensa participação de todos, utilizando técnicas como: exposições conceituais, análises e
discussões em grupo, estudo de casos e exercícios de aplicação prática.
Facilitador: MARIA JOSÉ ARAÚJO CALMONT
MBA em Recursos Humanos, Educadora, com especialização em Administração de Empresas/Executivo pela
FGV/ISAE/AM, Pós-Graduada em Gestão pela Qualidade Total pela UA/CNI/IEL, Coach certificada pela
Sociedade Brasileira de Coaching, com atuação profissional nas áreas de Qualidade, Comportamental,
Gestão Participativa, Liderança, Desenvolvimento de Equipes e Mercadológica. Facilitadora credenciada pela
ONU/SEBRAE/NC/AM para o Programa EMPRETEC – Desenvolvimento de Empreendedores e Projeto IDEAL
– Formação de Lideranças Empresariais, Avaliadora do Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ/2000, Membro
do Comitê Técnico do Prêmio Qualidade de Vida no Trabalho FIEAM/SESI - Diretora da Qualynorte
Consultoria e Treinamento Ltda.
Carga Horária:

16 horas
Agenda:
25 a 28/09/2017 – Horário: 18h às 22h
Investimento:
R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais) ou 3x R$ 105,00 nos cartões VISA, MASTERCARD e ELO.
Inscrições e Informações:
Qualynorte Consultoria e Treinamento Ltda
Rua 24 de maio, nº 220, 6º andar, salas 617/618 – Edifício Rio Negro Center – Centro – Manaus/AM
Fones: 3622-8704 / 98137-8976 (Wapp)
E-mail: comercial@qualynorte.com.br Website: www.qualynorte.com.br
Facebook: facebook.com/qualynorteconsultoria

