
 

 

PÍLULAS DE APRENDIZAGEM  
TEMA: LIDERANÇA 4.0 

 (Online ao Vivo) 
Numa era cada vez mais tecnológica e plena de complexidade, os desafios para uma liderança 
eficaz são muitos. Se a tecnologia evolui, o pensamento das pessoas nas organizações também 
tem que evoluir. A rápida evolução tecnológica está revolucionando muitos aspectos do 
mundo e nossa forma de lidar com todas estas mudanças, principalmente para quem nasceu 
em outra geração, nem sempre é fácil ou intuitivo. Os processos operacionais estão mais 
automatizados, sistematizados e eficientes, o que conduz a alterações profundas no 
desempenho humano e naquilo que os líderes esperam dos seus colaboradores. Nestes novos 
tempos, refletir o mindset é fundamental, o que requer adaptabilidade, sendo exemplo na sua 
prática. É preciso desenvolver habilidades no relacionamento com liderados levando em conta 
as novas formas de interação e as diferenças entre gerações. A caça ao talento, a ausência de 
barreiras entre as vidas pessoal e profissional, o caos do dia a dia e a procura desenfreada de 
resultados numa era cada vez mais tecnológica, exigem líderes que saibam responder a estas 
demandas. 

Objetivos: 
 Estimular novas lideranças quanto às estratégias necessárias para alcançar novos 

patamares; 
 Apontar novos caminhos e maneiras de se fazer gestão e liderança de equipes; 
 Entender as mudanças sociais e seu impacto nos relacionamentos, produtividade e 

resultados. 

Conteúdo Programático: 

 Módulo 1: O Líder e sua percepção de transformação 
o Conhecendo as Teorias e Evolução sobre liderança; 
o A liderança 4.0 e o mundo em transformação; 
o Estilos de gestão e o papel do líder. 

 Módulo 2: A Liderança 4.0 e seu papel corporativo 
o O papel do líder no alcance de resultados; 
o Mindset do novo líder 4.0 e seu impacto no desenvolvimento das equipes; 
o Como a liderança emocional impacta no clima das equipes. 

 Módulo 3: Liderança e Pessoas – gerindo atitudes e conflitos 
o Comunicação assertiva e não violenta; 
o O líder empático: Assédio e problemas judiciais; 
o Autocontrole e Inteligência Emocional. 

 Módulo 4: Liderança e Resultados – gerenciando equipes de sucesso 
o Estratégias e ferramentas de desenvolvimento de equipes e resultados; 
o Desenvolvendo equipes de alto desempenho; 
o Entregando resultados superiores. 

Metodologia: 
Encontros semanais, 100% online, onde serão trabalhadas, sinergicamente, teoria e prática. 

Público Alvo: 
Todos que desejam desenvolver habilidades de liderança, com objetivo de implantar uma 
cultura de inovação e sinergia em suas equipes. 



 

 

Carga Horária: 
8 horas, sendo 2 horas por módulo. 

Datas e Horário: 
16, 23, 30/11 e 07/12/21, de 18h30 às 20h30 (horário Manaus). 

Facilitador:  RAURIBERTO GADELHA 
 
Administrador, Empreendedor, Consultor de Negócios e Inovação, Docente de Gestão e 
Facilitador em Treinamentos Corporativos com larga experiência em indústrias, comércio e 
serviços. Possui Especialização em Gestão da Qualidade pela UFAM, Cursando MBA em 
Gerenciamento Ágil de Projetos nas Faculdades IDAAM e MBA em Administração Pública e 
Estratégica pela FAVENI. Já atuou como Gestor de empresas como SESI e UNIMED, como 
docente nas empresas MICROLINS e SENAC. Hoje atua como consultor, prestador de serviços e 
facilitador de treinamentos para diversas instituições. 

Investimento: 
R$ 195,00 (Cento e noventa e cinco reais) ou 3x R$ 72,00 nos cartões Visa, MasterCard, Visa 
Electron, MasterCard Maestro, Elo, Hipercard, Hiper e Amex. 
 
Este valor inclui: material didático digital e certificado de participação. 
 
Condições de Pagamento: 
Pessoa Física: Transferência Bancária e Cartão de Crédito. 

Pessoa Jurídica: Caso a empresa já possua cadastro na QUALYNORTE, efetuado através de uma 
compra já realizada, seguiremos a forma de pagamento acordada. Em caso de primeira 
compra, o pagamento deverá ser antecipado, mediante confirmação do curso, podendo ser 
através de Boleto, PIX, Transferência Bancária ou Cartão de Crédito. 

Observações Importantes: 

 A cada 7 (sete) inscrições você ganha 1 CORTESIA.* 

 O link da sala virtual será enviado no dia do curso, mediante preenchimento do formulário 
de inscrição (pelo participante ou por pessoa responsável na empresa), confirmando a 
participação no curso. 

 O participante poderá acessar através de computador, tablet ou celular, desde que tenha 
internet disponível e o programa/aplicativo ZOOM instalado. 

 Sugerimos utilizar fone de ouvido para melhor captação e transmissão de áudio. 

 Não esqueça, no horário do curso esteja focado e em um ambiente adequado, evitando 
interrupções. 

 A frequência necessária é de, no mínimo, 75% para ter direito ao certificado de participação 
ao final do curso. 

 A confirmação do (a) facilitador (a) dependerá da disponibilidade de agenda no período e 
horário previstos para a realização do curso. Outros nomes podem ser indicados. 

 A Qualynorte não se responsabiliza pela ausência ou desistência do participante, 
ressaltando que será cobrado o valor total das inscrições solicitadas pela Contratante. 

 Participantes poderão ser substituídos a qualquer momento, sem nenhum custo extra. 

 A Qualynorte se reserva o direito de adiar ou cancelar o treinamento caso o mesmo não 
tenha a quantidade mínima de participantes para sua realização. 

 Este treinamento pode ser realizado in company. Consulte-nos sobre as condições 
comerciais. 

 



 

 

* Válido para inscrições na mesma turma e sem aplicação de descontos. 

Por que escolher a Qualynorte? 
 25 anos de forte atuação no mercado local; 
 Transparência e cumprimento do que foi tratado; 
 Estrutura física e pessoal administrativo, garantindo suporte em qualquer etapa da 

contratação; 
 Índice de satisfação de clientes superior a 98%; 
 Consultores experientes, comprometidos em proporcionar os melhores resultados; 
 Compromisso com o resultado dos nossos serviços, buscando a utilização de ferramentas 

práticas que auxiliem o atingimento dos objetivos propostos; 
 Visita de diagnóstico, objetivando identificar as reais necessidades da empresa contratante 

para o alcance dos resultados propostos (exclusivo para cursos in company); 
 Relatório analítico e gráfico de avaliação de reação, oportunizando ao cliente obter retorno 

sobre o desempenho de seus colaboradores, bem como sugestões de melhoria na busca de 
melhor eficácia;` 

 Certificado de Reconhecimento de Desempenho oferecido ao participante que melhor se 
desenvolveu durante o curso, como forma de incentivo à prática dos conhecimentos 
adquiridos. 

 


