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Em 2011, a N Produções inovou o mercado com a N ESCOLA DE GESTÃO para trazer à Brasília e ao Rio de Janeiro o que existe de MELHOR E MAIS VALORIZADO EM
TERMOS DE GESTÃO E LIDERANÇA. A N Produções sabe que o melhor conhecimento
só pode ser repassado pelos mais experientes profissionais, com vasto repertório de
conceitos e modelos, com experiências dentro das organizações e com uma DIDÁTICA PODEROSA, para transmitir com segurança e eficiência toda essa riqueza de
conhecimento aos nossos alunos. Em nenhuma outra escola de gestão do país você
encontrará o SELETO TIME DE PROFESSORES COM NOTÓRIO SABER, em áreas como
Liderança & Gestão, Estratégia & Inovação e Competência & Comportamento. A N Escola de Gestão conta com um quadro de professores como PEDRO MANDELLI, LIVIA
MANDELLI, SULIVAN FRANÇA, EDUARDO TEVAH, ROSSANDRO KLINJEY, ALEXANDRE PRATES, RIVADÁVIA DRUMMOND, entre tantos outros. Desta forma, se consolidou no mercado brasileiro de desenvolvimento com um time de celebridades do meio
corporativo. A N ESCOLA DE GESTÃO tem a convicção de que é capaz de gerar as MELHORES OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO às lideranças e gestores de todo país.
Assim, já formou mais de 6.500 executivos em mais de 130 cursos.
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LIDERANÇA NA PRÁTICA - TUDO QUE VOCÊ PRECISA FAZER
PARA OBTER RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS
BRASÍLIA 06/07 | RIO DE JANEIRO 08/06
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Eduardo Tevah é um profissional com mais de 30 anos de experiência nas áreas de gestão e formação de equipes e suas palestras e workshops têm trazido
às empresas incrementos reais de gestão e liderança. O desafio de comandar
pessoas o tornou reconhecido internacionalmente quando se trata de palestras e workshops ligados à liderança e à motivação de pessoas. Bacharel em
Administração de Empresas pela UFRGS com especialização em Gestão de
Pessoas, Tevah é diretor-presidente da DE Consultores Associados, possui cursos de especialização na Europa e Estados Unidos. É escritor de 5 livros, que
já somam mais de 300 mil exemplares vendidos. Além de promover workshops
de abrangência nacional e internacional, em que já treinou e capacitou milhares de profissionais.
Objetivos
Vivemos, com certeza, o momento mais difícil da história recente do Brasil na
área de gestão de pessoas. Mesmo os líderes mais experientes estão vivenciando desafios que exigem uma capacidade ímpar de saber como maximizar
resultados em um cenário com tamanhas mudanças.

EDUARDO TEVAH

Nesse treinamento, daremos respostas e dicas para algumas das perguntas
que mais afetam organizações e líderes de sucesso, tais como:
1. Quais são as competências essenciais dos líderes que conseguem fazer suas
equipes experimentarem seu máximo?
2. Como evitar os maiores erros que líderes cometem nos dias de hoje?
3. Como lidar com pessoas que parecem estar “quase sempre de saída” para
um novo desafio?
4. Como criar uma equipe de pessoas realmente comprometidas?
5. Como focar e mobilizar toda a equipe para a busca de metas e resultados?
Esses e vários outros aspectos essenciais serão debatidos em um programa
100% prático, sem reflexões teóricas evasivas e serão 8 horas de dicas que
realmente darão um choque de atitude para uma mudança.
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2. OS NOVOS DESAFIOS DA GESTÃO DE PESSOAS
EDUARDO TEVAH

Conteúdo
1. AS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DO(A) LÍDER DE SUCESSO
1.1 Aspectos fundamentais para a conquista de um grupo;
1.2 Criando hábitos na equipe que facilitem a atuação do líder;
1.3 Qual o perfil do(a) líder de sucesso?
1.4 Quais os 3 maiores desafios de um líder diante das mudanças no mundo corporativo;
1.5 O que as pessoas esperam de um líder para se comprometer com metas e resultados?
1.6 Os 5 maiores erros que um líder comete e como evitá-los;
1.7 Autoanálise: em que item você precisa evoluir para ser um(a) líder ainda melhor?
1.8 Inovação e criatividade: um atributo de poucos líderes, mas que pode revolucionar
a sua organização;
1.9 Por que capacitar pessoas virou um dos maiores desafios da liderança eficaz?
1.10 Como focar a equipe na excelência no atendimento aos clientes, sejam eles internos ou externos.

2.1 O grande dilema: como formar uma equipe de pessoas comprometidas com o
sucesso da empresa quando a maioria das pessoas parece estar sempre de saída?
2.2 Por que 79% das pessoas que trabalham com você não fazem o seu melhor e o
que o líder pode fazer para mudar isso?
2.3 Os 3 pontos chaves para a gestão de pessoas: capacitar, mobilizar e avaliar;
2.4 A arte de elogiar e criar um padrão de excelência no grupo;
2.5 Como criticar de forma eficaz e com foco na mudança?
2.6 Como melhorar as avaliações de desempenho que realmente façam as pessoas
evoluírem e fazerem o seu melhor?

3. APERFEIÇOANDO PROCESSOS COM FOCO EM RESULTADOS
3.1 Por que as empresas mais bem-sucedidas no mundo são aquelas que tem processos bem estruturados?
3.2 Criando um padrão de trabalho que pode revolucionar a sua área, setor e organização;
3.3 Como delegar tarefas com êxito?
3.4 Pare de gerenciar por informação e gerencie por constatação;
3.5 Metas: Por que a maioria das pessoas não se mobiliza? Como acompanhar metas e envolver todos nos desafios da empresa/setor?
3.6 No mundo real você vale por seus resultados e não pelo seu esforço;
3.7 O líder tem que estar focado no resultado.
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VOCÊ É UM LÍDER CONTAGIANTE OU CONTAGIOSO? DESCUBRA
O QUE A NEUROCIÊNCIA PODE FAZER POR VOCÊ
BRASÍLIA 10/08 | RIO DE JANEIRO 01/09
Alessandra Assad é Master of Science in Business Administration in Neuromarketing
na instituição de ensino Florida Christian University, é jornalista especializada em
management, com MBA em Direção Estratégica e Mestrado em Neuroliderança. Ao
longo de duas décadas, atuou como repórter, apresentadora e âncora em televisões,
rádios e agência de notícias. Entre 2003 e 2009 foi diretora de Redação da revista VendaMais. Hoje atua como professora nos MBAs da Fundação Getulio Vargas em todo o
Brasil. É palestrante internacional, colunista de veículos de comunicação impressos
e sites. Desde 2006 é sócia idealizadora e CEO da ASSIM ASSAD - Desenvolvimento
Humano.

ALESSANDRA ASSAD

Autora dos livros “Atreva-se a Mudar!”, “Leve o Coração para o Trabalho” e “A Arte da
Guerra para Gestão de Equipes” (apenas para comunidade Europeia). Em 2014, teve
seus três livros publicados na Europa pela Editora TopBooks Internacional. Em 2017,
lançou o primeiro livro de Neuroliderança do Brasil, com o título “Liderança Tóxica”.
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Apresentação
A Neurociência vive um novo momento no mundo. Muito se fala de neuromarketing e muito se
fala de liderança, mas quase nada se vê sobre Neuroliderança no mercado brasileiro.
Alessandra Assad é hoje a primeira autora brasileira a escrever sobre este tema e lançar um
livro para o mercado brasileiro, resultado de sua tese de mestrado na Florida Christian University. Esta, sem dúvida, será uma oportunidade única de ter contato com um conteúdo inédito
com a maior especialista do Brasil nesta área.
Objetivo
Apresentar um novo caminho por meio da Neuroliderança para que líderes possam entender a
diferença entre liderança contagiante e liderança contagiosa, e qual mudança isso tudo pode
fazer na vida das pessoas que serão lideradas por eles. O curso pretende mostrar, pela primeira
vez, casos e exemplos reais que fazem um líder tornar-se tóxico quando não entende o propósito, a força do trabalho e o poder que exerce sobre os seus liderados com seus memes, atingindo
suas vidas pessoais e profissionais, e o quanto ele poderá contribuir para o perfeito equilíbrio
entre mente, corpo e espírito, quando souber entender e usar corretamente seus próprios sistemas cerebrais e de seus liderados.
Público-alvo
Este é um curso para líderes e liderados cientes de que não há fórmula mágica para gerir uma
equipe, ser inspirador e deixar um grande legado, mas que acredita que é perfeitamente possível encontrar as melhores soluções para as questões mais difíceis e doloridas, aprendendo
a usar adequadamente a sua inteligência, para o bem ou para o mal, sendo contagiante ou
contagioso.
Metodologia
Visando a estimular uma participação ativa de todos os alunos na abordagem conceitual, serão
utilizados: Exposição dialogada; abordagem construtivista e andragógica, de modo a estimular
a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem e valorizar a experiência anterior
dos mesmos. Para tanto, serão desenvolvidos simulações, debates, estudo de caso e exposição
oral com apoio de slides e filmes.
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ALESSANDRA ASSAD

Conteúdo
Módulo 1
• Doenças psicossociais;
• Impactos das emoções no ambiente corporativo;
• Dor emocional x toxicidade;
• Conceito de liderança tóxica;
• Diferenças entre liderança tóxica e assédio;
• Como reconhecer um líder tóxico;
• Manipulares de toxinas;
• Neuroliderança;
• Diferenças entre liderança tradicional e Neuroliderança.
Módulo 2
• Padrões mentais;
• Medo x toxicidade;
• Diferenças entre liderança contagiante e liderança contagiosa;
• Tomada de decisões;
• Memética e sua influência no processo da liderança tóxica;
• Genética e liderança;
• Autotoxicidade;
• Natureza, cultura, genética e ambiente como influenciadores;
• Epigenética.
Módulo 3
• Neuromotivação;
• Emoções contagiosas e contagiantes;
• Dor moral x Dor física;
• Modelo SCARF;
• Processo motivacional;
• Motivação 3.0 e a ciência;
• Metas x Recompensas e o que acontece no cérebro;
• Desafios x Competências;
• Ocitocina e Cortisol;
• A química por trás das emoções e a influência dos neurotransmissores;
• Relação entre liderança e sistema imunológico.
Módulo 4
• Neuroplasticidade cerebral;
• Dicas para o melhor desempenho da equipe;
• Casos de toxicidade provocados por líderes e suas consequências;
• Estudo de casos;
• A sobrevivência em um ambiente tóxico;
• Desintoxicação, desinfecção, prevenção e neutralização;
• Estado de flow;
• Será que você é um líder tóxico?

www.nproducoes.com.br
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GESTÃO DE CONFLITOS
BRASÍLIA 26 E 27/08 | RIO DE JANEIRO 19 E 20/07
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Virginia Gherard é Doutora em Psicologia da Educação (Universidade do Minho, Braga/Portugal) com foco na Excelência Humana, Mestre em Administração (Capital Humano), Psicóloga
com Pós Graduação em Gerência de RH e Gestão de Negócios. Consultora Organizacional e palestrante em congressos, seminários e eventos diversos, há mais de 30 anos, atua com estratégias e processos em Gestão de Pessoas e RH (foco na Psicologia Positiva). Na área acadêmica ao
longo de 15 anos, conduz cursos de pós-graduação e MBA na PUC/Minas, Fundação Dom Cabral
e Faculdade Ciesa (Manaus). Possui formação na OPUS Consultoria, atuando em Coaching Organizacional e Mentoria de Carreira de executivos. Diretora da ABRH/MG, desde 2010. Virgínia
possui uma comunicação inteligente que desperta emoções. Ela se destaca pela criatividade
e pela capacidade de adaptar a teoria para a prática, ampliando a consciência e atuação dos
indivíduos no contexto organizacional, e fomentando a busca pela realização pessoal e profissional em diversos níveis hierárquicos e de gestão. Como consultora e palestrante conta entre
seus clientes o Grupo Vallourec do Brasil, Vale do Rio Doce, Franquia Pão e Cia, BDMG, Banco
Mercantil do Brasil, e Itambé.
Objetivo
Demonstrar aos participantes desse programa como identificar o perfil natural e desenvolver
expertises na gestão eficaz de conflitos.
Conteúdo

VIRGINIA GHERARD

Módulo 1
• Visão tradicional e visão contemporânea do conflito: mudança do significado dos conflitos
frente às mudanças organizacionais;
• Causas e naturezas dos conflitos: identificação da origem do conflito e de seu caráter sistêmico no contexto organizacional;
• Gerenciamento de conflitos;
• Disfunções cognitivas nas negociações de conflitos;
• Interesses x posições;
• Comunicação e confiança: estabelecendo redes de relacionamentos.
Módulo 2
• Negociação na gestão dos processos entre líderes, equipe e pares;
• Desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão, com domínio de riscos para negociações bem-sucedidas;
• Técnicas de negociação para tratativa e gerenciamento de conflitos durante reuniões de alinhamento;
• Refletir sobre os principais detonadores do processo de conflito nas organizações.

www.nproducoes.com.br
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Apresentação
O papel do líder vai muito além de gerir sua equipe e atender às demandas de uma organização. É necessário, antes de tudo, o autoconhecimento para compreender suas limitações,
seu papel, suas características pessoais e seu potencial de liderança.
O curso “Liderança: 360º – como fazer a diferença na organização” realiza o teste do MBTI
antes do curso com todos os participantes para mapear seus traços de personalidade e identificar os pontos que precisam ser desenvolvidos.

LIVIA MANDELLI
LIDERANÇA 360° - COMO FAZER A DIFERENÇA NA ORGANIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 16 HORAS
Livia Mandelli é especialista em remodelagem comportamental de executivos e consultora na área de Gestão de Pessoas na Mandelli & Loriggio Associados. Atualmente, também realiza a análise comportamental para auxiliar empresas a escolherem
as pessoas certas para posições de liderança. Ao longo de sua trajetória, Lívia vem
atuando em coaching, mentoring, workshops de team building e autoconhecimento
em liderança em empresas na Europa, na América do Norte e no Brasil. É palestrante
e tem três livros publicados: “Liderança nua e crua: desvendando o lado feminino e
masculino ao liderar”, “Vestindo a Liderança: 14 comportamentos essenciais para a
alta performance emocional” e “Imaginando e Desenhando a Liderança”, este último
em parceria com Pedro Mandelli e Antônio Loriggio. Professora convidada de MBA’s
da Fundação Dom Cabral, Lívia é doutoranda em Comportamento Humano pela Walden University, nos EUA, mestre em Liderança pela University of Gloucestershire na
Inglaterra, Psicopedagoga Organizacional e Administradora. Qualificada em EQI2.0
(Inteligência Emocional), MBTI e MBTI Step II (traços de personalidade), DISC (estilo
comportamental), e Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching/Graduate School of
Master Coaching. Também tem certificações em Psicologia Positiva pela University
of North Carolina nos EUA e em Inteligência Emocional em Liderança e Inteligência
Emocional e Equipes, por meio da Fellipelli, consultoria de desenvolvimento humano.

O participante se torna capaz de identificar a personalidade de cada um de sua equipe, aprimorando seu papel em delegar funções e obtendo melhor desempenho na execução de suas
atividades. E se existe uma característica que auxilia diretamente em nossa evolução e de
toda a equipe, chama-se autoconhecimento.
Objetivo
Desenvolver estratégias de autoconhecimento para promover um alto desempenho na carreira e na organização. Estruturar e desenvolver a atitude de fazer a diferença dentro da
organização, entendendo-a como um mecanismo vivo de negócios e, portanto, sujeito não
somente a todas as variáveis de um mercado complexo de negócios como também aos altos
e baixos de uma economia em desenvolvimento.
Conteúdo
1. Entender o ambiente organizacional e a sua necessidade de mudanças: onde vale a pena
estar? Conforto ou desafio?
2. Myers-Briggs Type indicator® (MBTi®) - indicador de traços de personalidade, promovendo o autoconhecimento de suas próprias virtudes (potencialidades) centrais como fator definitivo na sua relação com seus pares, superiores e subordinados;
3. Como fazer parte da organização e não ficar à parte;
4. Descobrindo a credibilidade e como conquistá-la progressivamente;
5. Aprendendo as ferramentas para desenvolver relações hierárquicas construtivas através
do desenvolvimento da inteligência emocional;
6. Construindo relações de influência onde não existe vínculo hierárquico;

www.nproducoes.com.br
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O Liderança 4D tem como objetivo trabalhar 4 áreas fundamentais para o desenvolvimento
de uma liderança, assertiva, convincente, focada em resultado e sobretudo alinhada com as
mudanças necessárias no dia a dia. O programa apoia o gestor em 4 dimensões da liderança:
gestor de negócio, gestor de pessoas, gestor de emoções e gestor de mudanças estruturais e
comportamentais.
Conteúdo

SULIVAN FRANÇA

LIDERANÇA 4D - UMA NOVA PRÁTICA DE GESTÃO PARA
A MUDANÇA
BRASÍLIA 02 E 03/08 | RIO DE JANEIRO 11 E 12/11
Atual Presidente da SLAC Coaching – Sociedade Latino-americana de Coaching, Sulivan França é Master Coach Trainer pela International Association of Coaching Institutes e Master Trainer por meio da International Association of NLP Institutes. Administrador com mais de 10 anos de experiência em gestão de pessoas, já treinou mais
de 22.500 coaches em treinamentos abertos e in company, treinando presidentes,
executivos, gerentes e diretores de diversas organizações nacionais e multinacionais,
entre elas Serasa Experian, Toyota, Correios, Sabesp, Controlar e Mitsubishi. Possui
certificações internacionais em Life Coaching, Executive Coaching, Team Coaching e
Business Coaching.

Módulo 1: Gestor de negócio
- Panorama geral da liderança 4D;
- Os quatro paradoxos da liderança 4D;
- A lenda das tribos;
- Panorama estrutural;
- Competências vs ambiente;
- Mundo V.U.C.A.
Módulo 2: Gestor de pessoas
- O líder como educador;
- Gerações em foco;
- Imunidade a mudança;
- O Flow - Colecionando experiências;
- O Modelo P.E.R.M.A.V.;
- Emoções positivas;
- Engajamento;
- Relacionamentos;
- Significado/Propósito;
- Realizações;
- Vitalidade;
- Competências técnicas;
- Competências adaptativas.

Módulo 3: Gestor de emoções
- Inteligência emocional;
- Quociente emocional;
- Às 21 competências emocionais;
- Autoconsciência;
- Gestão social;
- Autogestão;
- Gestão de relacionamentos.
Módulo 4: Gestor de mudanças
- Quociente de adversidade;
- Âncoras de carreira;
- Planejamento semanal do líder;
- Planejamento semanal do liderado.
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A inovação é a única forma de gerar crescimento e toda organização busca crescer de alguma
forma, independente da sua estratégia. Para ajudar as pessoas a entenderem o que é a inovação, desenvolvemos um curso com metodologias ativas e participativas e apresentamos um framework com modelo para que as pessoas se inspirem e compreendam o processo de inovação
estratégica dentro da organização.

N PROD
U

Este modelo possui 4 elementos:
1. Qual é a estratégia da organização, como ela gera crescimento e de que forma a inovação
contribui;
2. Quais são os fatores que vão facilitar e dificultar a execução da estratégia;
3. Quais são as ferramentas que a organização possui para fazer a inovação;
4. Métricas: como medir a inovação na organização.

RIVADÁVIA DRUMMOND

Através deste modelo e do framework, a organização passa a ter gestores aptos a aplicar a inovação e alcançar o crescimento na organização.
Conteúdo

ESTRATÉGIA, INOVAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE
BRASÍLIA 29 E 30/11 | RIO DE JANEIRO 25 E 26/11
Rivadávia Drummond possui pós-doutorado pela Faculty of Information Studies da Universidade de Toronto no Canadá. É doutor, mestre e bacharel pela UFMG, além de especialista em Negócios Internacionais pela PUC Minas. Atualmente é Membro do Conselho
de Administração da Vitru Ltd (Nasdaq/VTRU), Clinical Professor na W P Carey School
of Business da Arizona State University (ASU) nos EUA e Associate Professor na Universidade Politécnica de Hong Kong. Foi Presidente da HSM, Reitor do UNIBH, partner e
board member do Grupo Anima de Educação, professor da Fundação Dom Cabral e Sócio
Diretor da Rivadavia & Associados. Foi eleito personalidade do ano de 2013 na área de
educação em Minas Gerais, agraciado com a Medalha de Honra da Inconfidência Mineira e também com a Medalha Honra ao Mérito do Conselho Federal de Administração.
Seu mais recente livro “Fazendo a Inovação Acontecer: um guia prático para você liderar
o crescimento sustentável da sua organização” foi lançado pela Planeta Livros em 2018.
Vem atuando como consultor, professor, palestrante e conselheiro em organizações de
classe mundial como Bradesco, Petrobras, Embrapa, Ford, GM, Citibank, Votorantim,
JBS, Receita Federal do Brasil, Governo do Estado de MG, entre outros.

Módulo 1 – A inovação
• Conceitos fundamentais;
• Pensamento visual e storytelling;
• A importância de falar a mesma língua;
• Cases de inovação ao redor do mundo;
• As grandes armadilhas da inovação;
• Como colocar a inovação na estratégia da instituição.
Módulo 2 – Inovação estratégica
• Como definir a estratégia – estratégia deliberada x estratégia emergente;
• Inovação tecnológica x inovação modelo de negócio;
• Modelo de inovação estratégica – alavancas da inovação.
Módulo 3 – Contexto capacitante
• O que é e como cria-lo.
Módulo 4 – Inspirar, experimentar e prototipar
• Modelo de negócio;
• Business Model Canvas;
• Modelo de negócios convencionais x modelo de negócios sociais;
• O que medir nos processos de inovação?
Módulo 5 – A prospecção para o futuro
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E O CÓDIGO DO INOVADOR: O
GRANDE DESAFIO DE LIDERAR EQUIPES EMPREENDEDORAS
NO SÉCULO XXI
BRASÍLIA 28 e 29/10/2021 | RIO DE JANEIRO 02 E 03/12
Objetivo
As duas primeiras décadas do século XXI são marcadas por um nível descomunal de mudanças
em vários setores da economia em todo o planeta. As consequências de tais mudanças são manifestas pelo aumento exponencial da incerteza e da ambiguidade na (a) rotina de trabalho de
gestores e executivos, e (b) na qualidade do processo decisório das organizações. Para enfrentar tais desafios, proponho retomar o conceito de Ambidestria Organizacional na qual gestores e líderes aprendam a reconciliar eficiência com inovação. Este programa objetiva combinar
conceitos e práticas de gestão tradicional com gestão empreendedora com vistas a experimentar os processos de transformação digital, inovação e liderança empreendedora.
Metodologia
O programa ancora-se em metodologias ativas centradas no participante. A lógica é aprender
fazendo, ressignificando os aportes teóricos apresentados e discutidos. A “metodologia de estúdio” (studio-based, student-centric program) pressupõe que se apresente aos participantes
problemas complexos do mundo real e deles se demandem caminhos viáveis de solução. Nesta
metodologia entendemos que a palestra ou aula expositiva pode de fato inspirar, mas só a experiência é capaz de promover mudanças culturais e comportamentais.
Público-alvo
Gestores, servidores públicos, líderes e demais interessados em construir as novas competências demandadas para enfrentar os muitos desafios das organizações do século XXI. Pensadores e fazedores ambiciosos e corajosos, com grande vontade de fazer a diferença no mundo para
as futuras gerações.
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RIVADÁVIA DRUMMOND

Conteúdo
1. LIDERANÇA EMPREENDEDORA
a. O que sobrou do conceito de LIDERANÇA?
b. Liderança na ERA da INCERTEZA;
c. Os 4 papeis do LIDER EMPREENDEDOR;
d. O fim da vantagem competitiva: O que há de novo no campo da Estratégia?
e. Gestão Tradicional x Gestão Empreendedora: diferenças, desafios e o que você precisa aprender;
f. Cultura Digital.
2. OS 5 DOMINIOS DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL e o CÓDIGO DO INOVADOR
a. O que é transformação digital?
b. Panorama da transformação no Brasil e no Mundo;
c. As armadilhas de fracasso das iniciativas de transformação digital:
I. Armadilha 1: Estratégia;
II. Armadilha 2: Cultura;
III. Armadilha 3: Liderança.
d. OS 5 DOMÍNIOS da Transformação Digital e as 4 ETAPAS do Código do Inovador:
I. Domínio 1: DADOS – gerador de valor de dados;
II. Domínio 2: ESTRATÉGIA/COMPETIÇÃO – trem de valor competitivo, mapa de modelo
de negócios em plataforma;
III. Domínio 3: CLIENTES/CIDADÃOS/SOCIEDADE – gerador de estratégia de redes de
clientes;
IV. Domínio 4: PROPOSTA DE VALOR – roteiro de proposta de valor;
V. Domínio 5: O CÓDIGO DO INIOVADOR e as METODOLOGIAS ÁGEIS;
1. A metodologia TTO (Tools, Tests, Outcome) – Ferramentas, Testes e Resultados;
2. O Processo de Inovação:
a. Geração de INSIGHTS: aprendendo a saborear as surpresas:
I. FERRAMENTAS: O DNA do Inovador: questionar, observar, experimentar e formar redes, sistema de captura de insights;
II. TESTES: os testes da prova e do voto;
III. RESULTADO: lista de “sacadas” de oportunidades.
b. Enquadramento do PROBLEMA: descobrindo o problema a ser resolvido:
I. FERRAMENTAS: tempestade de dores, etnografia, digital ethnography, entrevistas de
aconselhamento;
II. TESTES: teste de fumaça, teste da chamada de surpresa;
III. RESULTADO: declaração da visão do cliente.
c. Construção do PROTÓTIPO/SOLUÇÃO: construindo o protótipo mínimo viável:
I. FERRAMENTAS: tempestade de soluções - os 4 tipos de protótipos;
II. TESTES: teste do “uau!”, teste de promoção (NPS), teste de pagamento;
III. RESULTADO: produto mínimo viável.
d. Avaliação do MODELO DE NEGÓCIOS: a estratégia de ida ao mercado/sociedade:
I. FERRAMENTAS: canvas do modelo de negócios, snapshot do modelo de negócios, medidor de sensibilidade de preço, cadeia de consumo, pirâmide de influência do cliente;
II. TESTES: métricas de amor, métricas financeiras;
III. RESULTADO: modelo de negócios escalonável.
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Apresentação
Desenvolver pessoas é essencial para a sobrevivência de qualquer organização. Ao trabalhar as
próprias competências internamente, a empresa se prepara para criar uma cultura organizacional
mais forte e duradoura. Vários trabalhos vêm sendo feitos para desenvolver profissionais para
pensar e agir como alguém que deve estar à frente dos acontecimentos de sua área e de sua
empresa. Mas a questão é que conceber soluções exige prática e deve ser um exercício diário.
O desafio é focar tanto nas técnicas e conceitos como principalmente nos comportamentos dos
profissionais.
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Objetivo
• Ampliar a visão sobre protagonismo no contexto da empresa;
• Desenvolver competências (habilidades e comportamentos) para atuar à frente dos acontecimentos da área;
• Fomentar o autodesenvolvimento para consolidar o papel de protagonista.

LASARO DO CARMO JÚNIOR

PROTAGONISMO, TOMADA DE DECISÃO, EXECUÇÃO E
RESULTADOS
BRASÍLIA 28/06 | RIO DE JANEIRO 30/09
Lasaro do Carmo Júnior é um dos principais executivos do Brasil. Com uma trajetória de
mais de 24 anos marcada pela capacidade de reinventar empresas, passar por crises e
crescer em meio a adversidades, ele se tornou símbolo de liderança e visão de mercado
no país.
Ocupou a cadeira de vice-presidente do Grupo Silvio Santos de outubro de 2010 a dezembro de 2014, sendo apelidado como “Garoto de Ouro” pelo próprio Silvio. No cargo
de presidente da Jequiti entre 2008 e 2015, a empresa saltou de um faturamento de 21
para 520 milhões. Posteriormente, se tornou Presidente da Jafra Cosméticos – América
do Sul e conselheiro da multinacional de joias Jack Vartanian, levando sua gestão ao reconhecimento internacional, recebendo o prêmio de Destaque CEO Empresarial Brasil
no Latin America Sales Personality Award 2014 – da Global Council of Sales Marketing
(GCSM).
Hoje, à frente de três empresa renomadas de consultoria em gestão empresarial e conselheiro de grandes empresas, Lasaro compartilha sua experiência sobre crescimento
empresarial, liderança, empreendedorismo e inovação em palcos e eventos por todo o
país. Tem também MBA em Marketing pela FGV e importantes cursos de gestão empresarial e inovação das Universidades da Pensilvânia (USA) e Insead (França).

Conteúdo
Nesse treinamento, o foco é ampliar a consciência e a atuação dos profissionais no contexto
Aliança Geração de Energia. É um treinamento que fomenta o autodesenvolvimento, a responsabilidade e o papel do indivíduo no prol do coletivo, e principalmente prepara-os para pensar e agir
como alguém que deve estar à frente dos acontecimentos de sua área ou atividade.
A abordagem no módulo, além de propiciar a compreensão do papel de protagonista, aumenta o
autoconhecimento e propicia a identificação dos pontos fortes, apresentando ferramentas, técnicas e dicas para desenvolvê-los.
Módulo 1
• Protagonismo: iniciativa de estar à frente;
• Desenvolvimento os pontos fortes para consolidar o papel de protagonista;
• Impacto nas relações interpessoais no desenvolvimento de uma postura ativa e reativa;
• Proatividade, antecipação às situações e visão de oportunidades;
• O Equilíbrio emocional do profissional e seus efeitos no resultado;
• O que fazer para ser protagonista: sentido de contribuição e sentido de realização.
Módulo 2
• Accountability: o professional da empresa assumindo responsabilidades que geram resultados;
• Armadilhas Mentais: desculpas, justificativas, conforto e medo;
• Impacto da interpretação e do julgamento na formação do modelo mental e nas relações interpessoais;
• A responsabilidade pelo gerenciamento e o compromisso com o autodesenvolvimento.
Módulo 3
• Tomada de decisão: o que é necessário para a tomada de decisão?
• Decisões em situações em que a crise ocorre;
• Eliminando os fatores da crise, tomando decisão;
• Intuição e muita coragem na tomada de decisão;
• Utilizando a equipe nas crises e tomando decisões.
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Apresentação
Por que é tão importante compreender o propósito de uma organização? Porque sem propósito
as pessoas trabalham sem saber qual o verdadeiro sentido de suas atividades, executam suas
tarefas no ‘modo automático’ e isso gera um ambiente sem engajamento algum.
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Prates utiliza o “Ciclo do Envolvimento” para desenvolver líderes capazes de envolver sua equipe no propósito da organização, líderes que saibam despertar o senso de realização e legado e
que construam a cultura do envolvimento para ter um time que produza resultados extraordinários!
Objetivo

ALEXANDRE PRATES

Proporcionar aos líderes uma real visão da construção de um time que performa e entrega.
Envolvimento é muito mais do que defender um propósito, é ter consistência de ação para garantir os resultados organizacionais. Não é uma questão de mudar o mundo e sim, de querer
pertencer a isso! Todo o programa tem como foco central o CICLO DO PERTENCIMENTO, uma
ferramenta prática embasada em uma ciência muito clara sobre os fatores que levam/sabotam
o pleno envolvimento.
Conteúdo

DESENVOLVENDO EQUIPES COM PROPÓSITO, RESULTADO
E LEGADO
BRASÍLIA 16/06 | RIO DE JANEIRO 20/08
Alexandre Prates é educador executivo, especialista em resultados. Nos últimos 10 anos
dedicou-se a desenvolver metodologias que direcionem as pessoas ao seu máximo desempenho na carreira, nos negócios e na vida. Formado pelo Behavioral Coaching Institute e Graduate School of Master Coaches, possuí mais de 2.000 horas de atendimentos
individuais. Recentemente cursou Leading Innovate Teams pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Após sua atuação como executivo em grandes empresas brasileiras, fundou o Instituto de Coaching Aplicado, o ICA, possuindo mais de 200 empresas atendidas em 20 estados, destacando em sua carteira de clientes personalidades,
empreendedores, atletas e mais de 2000 líderes formados em todo o país. Já realizou
mais de mais de 700 apresentações entre palestras e treinamentos em todo o território
nacional, impactando mais de 1.000.000 pessoas com o seu conteúdo. Em 2019 lançou
o livro “Não negocie com a preguiça – A conquista do engajamento para o pleno desempenho”, pela editora Best Seller. Alê também é autor dos livros “A Reinvenção do
Profissional - Tendências Comportamentais do Profissional do Futuro” (Editora Novo
Século), e Resultado – A liderança além dos números (Editora Integrare), tornando-se
um dos mais respeitados desenvolvedores de executivos da atualidade.

Módulo 1 – A ciência de envolvimento:
• A sua liderança envolve ou compromete?
• Envolvimento = desempenho = resultados;
• A motivação vem do envolvimento (e não o contrário);
• Modelos mentais que prejudicam o envolvimento.
Módulo 2 – Planejando o envolvimento:
• Qual é o seu método de ação?
• Como despertar o senso de realização e legado?
• Gestão prática para o envolvimento.
Módulo 3 – Evolução do time:
• Sem evolução, sem envolvimento;
• O poder da participação efetiva;
• Construção de competências essenciais.
Módulo 4 – Construindo a cultura do envolvimento:
• Os quatro elementos de um ambiente favorável ao envolvimento;
• O envolvimento nas estratégias organizacionais;
• A ciência do envolvimento - cada participante terá a oportunidade de construir o seu método
de ação.
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Objetivo
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Orientar equipes autônomas, ágeis, focadas em resultados. Demonstrar a força do autogerenciamento, combinada com uma série de ferramentas, e um time repleto de diversidade, podem
gerar resultados superiores, modificando o mindsite de gestores públicos e privados mais focados em resultados.
Conteúdo

CLÁUDIO AZEVÊDO

Módulo 1 – Atualização do seu mindsite:
• Converter trabalho em resultados;
• Bater o ponto x entregar melhorias;
• Horas “no local de trabalho” x Trabalho remoto.
Módulo 2 – Velocidade:
• Velocidade das mudanças extremas;
• Adaptabilidade;
• Flexibilidade;
• Novas gerações e seus prazos mínimos.

METODOLOGIAS PARA CRIAR TIMES ÁGEIS, INOVAR E
DESENVOLVER SUAS ORGANIZAÇÕES
BRASÍLIA 13/09 | RIO DE JANEIRO 14/10
Cláudio Azevêdo, que já ocupou o cargo de Gerente Geral do Cabify, uma das startups
mais disruptivas no setor, é referência nacional em inovação e desenvolvimento de empresas. Atualmente, Cláudio é Head of Growth na ZX Ventures, empresa internacional
no desenvolvimento e potencialização de startaps pelo mundo, e Head of Growth na
ABinBev, maior multinacional de bebidas do mundo. Mas sua história de inovação começou cedo: é empresário desde os 14 anos, tendo sido co-fundador de startups e também Diretor de Desenvolvimento de Negócios em Expansão Internacional. Foi, ainda,
Country Manager da Upraise, empresa que potencializou startups internacionalmente.
Apresentação
Os desafios que as empresas colocaram no caminho do executivo e as parcerias com
empresas nacionais e internacionais, lhe deram uma visão acurada dos gaps de competividade em negócios e expertise para fomentar as melhores formas de desenvolver
competências por quaisquer níveis hierárquicos. É um profissional-chave em momentos
de expansão, crescimento e mudanças – principalmente quando há incertezas sobre
decisões e ações estratégicas. Cláudio é um especialista em expansão de negócios, inovação prática e gestão de operações e projetos.

Módulo 3 – Metodologias para criar equipes ágeis:
• Tudo para acelerar;
• O que as startups podem ensinar em sua organização;
• Acelerar procedimentos de entrega de resultados;
• Saem departamentos, chegam as SQUADS;
• Quais as vantagens de se trabalhar com SQUADS?
• Como organizar seus grupos de SQUADS?
• Kanban;
• Scrum.
Módulo 4 – Execução orientada para resultados:
• Elaboração de hipóteses;
• Executando teses;
• Chegar em respostas validadas;
• Diversidade e interdisciplinaridade;
• Clima de segurança;
• Autogerenciamento;
• Construção do objetivo comum;
• Gestão orientada a resultados.
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Apresentação
As pessoas são o principal ativo de uma organização, é através delas que as atividades são
executadas e os resultados e metas são alcançados. Para liderar uma equipe com alto desempenho, o líder necessita de conhecimento e ferramentas que viabilizem este processo. O curso
“Construindo equipes de alta performance na administração pública” foi desenvolvido baseado
nas características e peculiaridades das organizações governamentais. O trabalho em equipe
necessita da compreensão da estratégia, dos objetivos e das responsabilidades exigidas para
alcançar os resultados.

PEDRO MANDELLI

CONSTRUINDO EQUIPES DE ALTA PERFORMANCE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
BRASÍLIA 8 E 9/11 | RIO DE JANEIRO 4 E 5/11
Pedro Mandelli é um dos mais influentes e reconhecidos consultores do Brasil. É fundador e
sócio-diretor da Mandelli & Loriggio Consultores Associados, consultoria dedicada ao desenho e à condução de processos no campo de estratégia de gestão de pessoas, definição de
modelos organizacionais e elaboração e condução de projetos de mudanças no âmbito organizacional e cultural. Mandelli tem mais de três décadas e meia de atuação com empresas
de todos os portes, nacionais e internacionais, de variados segmentos da economia, em trabalhos desenvolvidos no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e em países da Europa. Nos
últimos 10 anos, cerca de 200 executivos também passaram por processos de mentoring e
counseling conduzidos por Mandelli. Professor no MBA de Educação Executiva da Fundação
Dom Cabral (FDC) desde 1992, responde pelas disciplinas de liderança, gestão de pessoas,
comportamento organizacional e gestão de mudanças. Ministrou aulas nos programas internacionais da FDC em parceria com a INSEAD, na França, com Kellogg School of Management
(Northwestern University/EUA). Vem sendo lembrado e premiado desde o ano 2000 como um
dos professores mais queridos de MBA do Brasil, além de ser um dos cinco consultores mais
requisitados do país para palestras, que chegam a uma centena a cada ano.

Objetivo
Demonstrar de forma objetiva e estruturada como construir uma equipe de alta performance.
Utilizando-se prioritariamente de seus 30 anos de experiência como consultor nas maiores e
melhores empresas brasileiras e multinacionais, Pedro Mandelli expõe, através de exemplos,
sua teoria do desenvolvimento humano, a dinâmica das equipes, o perfil e os estilos gerenciais
dos líderes e como levar uma equipe de baixa capacidade de execução à alta performance (desempenho livre).
Conteúdo
Módulo 1 - PAPEL DA LIDERANÇA
• Visão estratégica;
• Resultados;
• Clientes;
• Processos;
• Pessoas.
Módulo 2 RITUAIS DE UM LÍDER
• Alinhamento;
• Feedback;
• Reconhecimento;
• Consequências.

Módulo 3 - PRÁTICAS DA LIDERANÇA
• Comunicação;
• Negociação;
• Decisão;
• Medições.
Módulo 4 - PAPÉIS DA LIDERANÇA
• Resultados;
• Mudanças;
• Estratégias;
• Desenvolvimento da equipe.

“Muito Além da Hierarquia”, seu livro mais vendido, foi apontado em reportagem da Revista
Exame de 2016 como um dos 10 livros obrigatórios para executivos. Lançado em 2001, já teve
34 edições. Também é autor de “Vida e Carreira: um equilíbrio possível?”, em conjunto com
Mario Sergio Cortella, e coautor de “A disciplina e a arte da Gestão das Mudanças”, “Exercendo a Liderança e Liderando para Alta Performance”, com Antônio Loriggio, e “Imaginando e
Desenhando a Liderança”, este último com Antônio Loriggio e Livia Mandelli.
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Objetivo

DR. GUILHERME MESSAS

LIDERANÇA EM ANÁLISE: COMO FAZER A VIDA EXECUTIVA VALER A PENA
BRASÍLIA 31/08 | RIO DE JANEIRO 22/06
O Prof. Dr. Guilherme Messas é Psiquiatra, especialista em alcool e drogas, formado
pela Faculdade de Medicina da USP, com mestrado e doutorado na mesma instituição.
Professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) e
membro do Values Based Centre, St Catherine’s College, Oxford. Atua como Psiquiatra há mais de 25 anos atendendo casos clínicos em seu consultório na cidade de São
Paulo (SP), utilizando a Fenomenologia como método. É Coordenador dos cursos de
especialização em Psicopatologia Fenomenológica e Psicopatologia Saúde Pública da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e participa de projetos nacionais e internacionais de pesquisas relacionadas à psiquiatria e abuso de Álcool e
Drogas. Experiente nos temas Tratamento psiquiátrico, tratamento de problemas com
álcool e drogas, Psicopatologia Fenomenológica, Psicopatologia do uso de Álcool e Drogas e Psicose e Drogas, também atua como palestrante em empresas, escolas de Ensino
Fundamental e Médio.
Apresentação

Dr. Messas nos oferece um olhar muito original e intelectualmente sofisticado para os dilemas
da vida executiva, fruto do seu know-how clínico e acadêmico, que vai muito fundo nos estudos
do funcionamento da mente humana e que, portanto, tem um repertório não usual no mundo
corporativo. Não usual, mas muito efetivo, propiciando aos participantes a condição de transformação dos “insights” recebidos em ações práticas de gestão no seu dia a dia na organização.
O objetivo central do curso é oferecer instrumentos conceituais de aplicação prática para a
tomada de decisões na vida e na carreira, baseado no método dialético-proporcional, desenvolvido pelo Dr. Messas.
Metodologia
Aula expositiva com apresentação de casos reais seguido de debate entre os participantes e
troca de sugestões de como, efetivamente, minimizar ou anular os problemas no dia a dia.
Conteúdo
• Por que o gestor se sente isolado, principalmente os que estão no topo das organizações?
• Existe um padrão de doença executiva?
• Por que o poder corrói os valores dos indivíduos e grupos?
• Por que os profissionais perdem o rumo de suas carreiras?
• Até que ponto a ambição faz parte do traço das pessoas que fazem a diferença?
• Como lidar com um superior no qual não se tem confiança?
• O que faz a mente de um executivo se tornar maquiavélica?
• Sou um executivo de meia idade: como fazer valer minha senioridade?
• Por que os executivos ocultam suas reais intenções?
• É possível estruturar o amadurecimento profissional?
• Qual é o preço da perda da reputação?
• É um bom caminho manter as pessoas dependentes de você dentro da organização?
• Vale a pena aniquilar os inimigos dentro da organização?
• Desprezar o que não pode ter é um bom caminho? Ignorar é a melhor vingança?
• Como lidar com o desapontamento na vida profissional?
• Como trabalhar com narcisistas?
• Você odeia seu superior?
• Como trabalhar com um líder bipolar?

Refletir, analisar e aprofundar o autoconhecimento para, assim, tomar melhores decisões quanto à condução da vida e da carreira. Uma coisa leva à outra neste dia com o
Prof. Dr. Guilherme Messas. Nele, o público assistirá um expert nas questões da psique
humana, com mais de vinte anos de prática médica e psicoterapêutica, discorrendo sobre as questões humanas que permeiam a vida executiva.
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CARGA HORÁRIA: 16H
Objetivo

CARLA FURTADO

Capacitar gestores a potencializarem as forças dos times, obtendo com isso equipes mais engajadas, com maior satisfação no trabalho e capazes de superar as expectativas de clientes
internos e externos.
Metodologia

A FELICIDADE COMO ESTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO E
SUSTENTABILIDADE
BRASÍLIA 03/09 | RIO DE JANEIRO 06/08/2021
Um dos nomes de referência internacional nos campos da Felicidade no Trabalho e do
Sistema Felicidade Interna Bruta. É Mestre e Doutoranda em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília (UCB) e Expert em Felicidade Interna Bruta (FIB) certificada
pelo Schumacher College (Inglaterra) e pelo Gross National Happiness Centre (Butão). É
Especialista em Planejamento e Gestão Estratégica com MBA na área (UCB) e Pós-Graduações em Marketing (Thames Valley University/Londres) e Design Estratégico (IED/
SP). É também certificada em Teoria U pelo Presencing Institute/MIT (Boston/EUA).
É Professora da PUCRS na Pós-Graduação em Psicologia Positiva; no MBA Liderança,
Inovação e Gestão 4.0; na Certificação Gestão do Tempo e Propósito; e na disciplina
especial Projeto de Carreira e de Vida: Autoconhecimento e Realização. É também Pesquisadora Científica na linha Cultura Contemporânea e Relações Humanas e no projeto
Psicologia Positiva Aplicada a Contextos Familiares, Escolares e Organizacionais (UCB).
Entre as empresas atendidas estão: Banco do Brasil, Bancoob, BRB, Cabal, Caixa, Claro,
Ford, Grupo Pitágoras, Grupo Positivo, Grupo Sabin, Harvard Business Review Brasil,
Inhotim, Itaú, Localiza, Mútua/CREA, P&G, PMI, Safra, Sebrae, Sescoop, SESI, Sicoob,
TRF, TRT, Unimed, Vale, entre outras.

Os cursos ministrados na modalidade online ao vivo (educação sincrônica) congregam apresentações breves, contudo consistentes do ponto de vista científico, seguidas de atividades em
pares e/ou grupos em salas paralelas online e sessões de debriefing no grande grupo. Usamos
também assessments e atividades interativas, com vistas a sustentar o engajamento dos alunos.
Conteúdo
Módulo 1
· Felicidade no Trabalho: O Que Diz a Ciência na Terceira Década do Século 21
· Desafios Trans e Pós-Pandemia: Saúde Mental, Segurança Psicológica, Engajamento e Sustentabilidade;
Módulo 2
· Planejamento Estratégico e Implementação da Felicidade Organizacional
· Happiness Scorecard e ROI da Felicidade
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CURSO
SULIVAN FRANÇA
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PROFESSIONAL LEADER COACH
CERTIFICATION
BRASÍLIA 26 E 27/07 | RIO DE JANEIRO 18 E 19/10/2021
Trata-se de uma formação em Coaching para Líderes, certificada pela International
Association of Coaching, principal órgão que regulamenta o uso do coaching nos EUA.
A formação Professional Leader Coach Corporate Online é considerada como um dos
mais avançados programas de desenvolvimento de líderes da atualidade. Comprovado
e aprovado por mais de 5 mil líderes, o conteúdo programático segue a metodologia
desenvolvida por Morgan McCall (High Flyers), que é utilizada nas maiores universidades do mundo, trazendo de forma simples e direta os conceitos de liderança coach.
O curso Professional Leader Coach Corporate prepara o profissional em cargo de liderança para atuar dentro da organização. Após formação o líder adquire total competência para uma gestão com postura coach retendo talentos, acelerando resultados,
aumentando a comunicação e eficácia das equipes.
Metodologia
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50 | Toda aprendizagem vem do “observar” (investigação, Coaching, tutoria, aconselhamento, feedback, etc.)
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70 | Toda aprendizagem vem do “fazer” (tarefas no cotidiano do trabalho, resolução de
problemas, desafios, oportunidades e aprendizado por meio de erros, etc.)

20 | Toda aprendizagem é “formal” (treinamento, sala de aula, palestras, livros, etc.)
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PROFESSIONAL LEADER COACH
CERTIFICATION
CARGA HORÁRIA: 16H

Nesta formação apoiamos o participante no desenvolvimento das competências essenciais de um coach, para
que com estas competências ele possa colaborar com o
desenvolvimento de seu time através da atuação como
Leader Coach, diferenciando assim sua atuação com um
olhar atento para todos os pontos inerentes à atuação
seja como Leader, Gestor e/ou Coach.
Objetivos
Com o coaching você vai entender a estratégia de pessoas
mais bem-sucedidas do mundo, identificando os processos e comportamentos que produzem resultados surpreendentes, assim, podemos trabalhar de forma profunda
a estruturação de equipes, times e organizações para replicar com o objetivo de obter sucesso em diversas áreas.
Módulo 1
• O papel da metodologia coaching na liderança;
• Princípios da aprendizagem de adulto;
• O modelo GROW;
• Introdução ao ciclo de influência;
• Ciclo de influência;
• Pergunta coach - perguntar vs falar.

Módulo 2
• Falar e perguntar - prós e contras;
• A postura coach, gestor e educador;
• 4 comportamentos que se deve adotar como Leader Coach;
• Os fatores-chave para que tenha uma escuta atenta;
• Filtros e barreiras para ter uma escuta eficaz.
Módulo 3
• A abordagem do coach no feedback;
• O papel de cada um ao fornecer feedback;
• Tipos de feedback;
• Entendendo a curva da mudança;
• Como fazer para manter o colaborador engajado.
Módulo 4
• Pipeline de liderança coach;
• Estrutura de liderança - 1ª etapa colaboradores;
• Estruturas de liderança;
• Plano de ação gestor coach;
• Leader Coach - parte 4;
• Avaliação final - Leader Coach Certification.
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CURSO
SULIVAN FRANÇA
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O PERFIL COMPORTAMENTAL COMO
FERRAMENTA PARA ALTA PERMORMANCE
CARGA HORÁRIA: 16H
O curso “O Perfil Comportamental como ferramenta para alta performance”, oferece
ao aluno todo conhecimento teórico e prático para a aplicação da técnica de avaliação comportamental do DISC. O aluno terá a oportunidade de conhecer a si mesmo
com profundidade, descobrindo quais dimensões são mais latentes na formação de
sua personalidade e como operar seus pontos fortes e fracos na vida pessoal e profissional para atingir seus objetivos. Também terá a formação necessária para aplicar
a técnica em outras pessoas para as quais ele dará suporte como coach profissional.
Por que fazer o curso de perfil comportamental?
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Traduzida para mais de 25 idiomas e tendo sido aplicada em mais de 53 milhões de
pessoas por 75 países, a ferramenta DISC é a mais utilizada no mundo. Dominar o
seu uso é um diferencial importante para um coach de sucesso ou profissionais em
posição de liderança que necessitam conhecer o comportamento de sua equipe para
apoiar o melhor desempenho.
O DISC é fundamental também para aquelas pessoas que procuram maximizar seu
desempenho, em áreas da vida, fora do âmbito profissional. Quem procura equilíbrio emocional, autoconhecimento, ótimas relações interpessoais e inspiração para
atividades diversas, encontra no DISC, a base para começar um processo radical de
evolução comportamental, pautado em uma combinação comprovadamente eficaz de
estudo acadêmico e empírico com aplicação prática e mensuração de resultados.
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O PERFIL COMPORTAMENTAL COMO
FERRAMENTA PARA ALTA PERMORMANCE
CARGA HORÁRIA: 16H
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Conteúdo
• Teoria DISC – Fundamentação e Perfil comportamental;
• Perfil comportamental é sua importância nos contextos sociais;
• Entendimento do perfil comportamental;
• Teoria e prática;
• Quais são as forças e como elas impulsionam decisões;
• Descrição dos estilos de conduta;
• Como entender cada perfil do DISC;
• Tendências de comportamento das 4 dimensões;
• Tendências e condutas;
• Aplicação do DISC no dia a dia das organizações;
• Dimensões e a gestão do tempo para cada um dos perfis;
• Como funcionam os perfis diferentes;
• Autoconhecimento e Conhecimento;
• O DISC como otimizador de processos;
• Características compartimentadas de cada perfil;
• Relação entre os diferentes perfis DISC;
• Perfil comportamental e o equilíbrio das várias dimensões;
• Os 15 perfis do DISC;
• Impacto da ferramenta ou dos perfis no ambiente;
• Construção do relatório DISC.
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PROFESSIONAL LEADER COACH
CERTIFICATION
CARGA HORÁRIA: 16H
Trata-se de uma formação em Coaching para Líderes, certificada pela International
Association of Coaching, principal órgão que regulamenta o uso do coaching nos EUA.
A formação Professional Leader Coach Corporate Online é considerada como um dos
mais avançados programas de desenvolvimento de líderes da atualidade. Comprovado
e aprovado por mais de 5 mil líderes, o conteúdo programático segue a metodologia
desenvolvida por Morgan McCall (High Flyers), que é utilizada nas maiores universidades do mundo, trazendo de forma simples e direta os conceitos de liderança coach.
O curso Professional Leader Coach Corporate prepara o profissional em cargo de liderança para atuar dentro da organização. Após formação o líder adquire total competência para uma gestão com postura coach retendo talentos, acelerando resultados,
aumentando a comunicação e eficácia das equipes.
Metodologia
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50 | Toda aprendizagem vem do “observar” (investigação, Coaching, tutoria, aconselhamento, feedback, etc.)
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70 | Toda aprendizagem vem do “fazer” (tarefas no cotidiano do trabalho, resolução de
problemas, desafios, oportunidades e aprendizado por meio de erros, etc.)

20 | Toda aprendizagem é “formal” (treinamento, sala de aula, palestras, livros, etc.)
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PROFESSIONAL LEADER COACH
CERTIFICATION
CARGA HORÁRIA: 16H

Nesta formação apoiamos o participante no desenvolvimento das competências essenciais de um coach, para
que com estas competências ele possa colaborar com o
desenvolvimento de seu time através da atuação como
Leader Coach, diferenciando assim sua atuação com um
olhar atento para todos os pontos inerentes à atuação
seja como Leader, Gestor e/ou Coach.
Objetivos
Com o coaching você vai entender a estratégia de pessoas
mais bem-sucedidas do mundo, identificando os processos e comportamentos que produzem resultados surpreendentes, assim, podemos trabalhar de forma profunda
a estruturação de equipes, times e organizações para replicar com o objetivo de obter sucesso em diversas áreas.
Módulo 1
• O papel da metodologia coaching na liderança;
• Princípios da aprendizagem de adulto;
• O modelo GROW;
• Introdução ao ciclo de influência;
• Ciclo de influência;
• Pergunta coach - perguntar vs falar.

Módulo 2
• Falar e perguntar - prós e contras;
• A postura coach, gestor e educador;
• 4 comportamentos que se deve adotar como Leader Coach;
• Os fatores-chave para que tenha uma escuta atenta;
• Filtros e barreiras para ter uma escuta eficaz.
Módulo 3
• A abordagem do coach no feedback;
• O papel de cada um ao fornecer feedback;
• Tipos de feedback;
• Entendendo a curva da mudança;
• Como fazer para manter o colaborador engajado.
Módulo 4
• Pipeline de liderança coach;
• Estrutura de liderança - 1ª etapa colaboradores;
• Estruturas de liderança;
• Plano de ação gestor coach;
• Leader Coach - parte 4;
• Avaliação final - Leader Coach Certification.
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TIMES DE ALTA PERFORMANCE
APRENDA A EXECUTAR ESTRATÉGIAS
CARGA HORÁRIA: 16H
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Ao final deste programa, o líder será capaz de:
• Construir um plano estratégico com foco na longevidade da organização;
• Estabelecer metas viáveis e tangíveis, além de meios para alcançá-las;
• Definir como melhor utilizar as habilidades de cada colaborador;
• Fomentar resultados positivos consistentes e duradouros;
• Encontrar novas soluções para velhos problemas;
• Qualificar os processos de comunicação, tanto interna quanto externa;
• Incentivar relacionamentos saudáveis entre os colaboradores e gestores;
• Gerenciar o tempo e outros recursos materiais e humanos de forma eficaz.
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O programa “Times de alta performance - Aprenda a executar estratégias” traz uma
série de ferramentas e metodologias essenciais para que o líder seja capaz de extrair
o máximo de resultados de suas equipes. O programa tem como objetivo maximizar o
desempenho de profissionais para que, como líderes, gerentes, diretores ou executivos, sejam capazes de otimizar processos na empresa e atuar para seu próprio ganho
de produtividade, bem como de seus pares e subordinados. O curso apresenta uma
metodologia eficiente para a preparação de profissionais de alto escalão, para que
dirijam processos e pessoas de maneira eficiente, sempre levando em conta as metas
traçadas pela empresa em que atua.
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TIMES DE ALTA PERFORMANCE
APRENDA A EXECUTAR ESTRATÉGIAS
CARGA HORÁRIA: 16H
Conteúdo
Módulo 1 – Pessoas
• Perfil das pessoas, conhecimentos e habilidades;
• Capacidade de cada um dos colaboradores;
• Fatores para as pessoas performem melhor;
• Motivos e desejos;
• Sistema de gerenciamento de desempenho;
• Recursos no ambiente de trabalho;
• Incentivos.
Módulo 2 – Processos de mudanças
• Mudança;
• Imobilização;
• Recusa;
• Raiva;
• Reclamação;
• Vitimização;
• Aproximação;
• Aceitação;
• Engajamento.
Módulo 3 - Competências
• Construindo o modelo de competências;
• Entendendo a metodologia de construção do modelo de competências;
• Um mapa para competências;
• Ferramentas de avaliação;
• Gamificação;
• Jogo da construção do modelo de competências;
• Criação de um modelo de competências formal;
• Etapas da construção de um modelo de competências;
• Competências e níveis.

Módulo 4 – Problema x solução
• Foco no problema;
• Foco na solução;
• Construindo confiança e empatia;
• O modelo GROW;
• Estrutura de diálogo;
• Modelo de Gilbert;
• Aplicações do modelo de Gilbert;
• Pontos de transição pessoais e profissionais;
• Uso dos pontos de transição.
Módulo 5 - estratégias de comunicação
• Método socrático;
• Aplicação do método socrático;
• Os 7 desafios da comunicação;
• Acesso aos níveis profundos da aprendizagem;
• A importância do desenvolvimento das competências.
Módulo 6 - alinhamento da estratégia
• Desafios direto, causal e status quo;
• Alinhamento interno;
• Desafio da forma de ser;
• Como evitar que desafios sejam percebidos como manipulação?
• Níveis de diálogos;
• Estratégia como fruto da aprendizagem tática;
• O modelo G.R.O.I.D.R.P.;
• Estudo de caso: processo afinado?
Módulo 7 - acompanhamento da execução
• Metas pessoais e profissionais;
• Mantendo o foco;
• Persistência;
• Definindo prioridades;
• Tirando obstáculos do seu caminho;
• Distrações;
• Foco;
• Acelerador de produtividade.
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“Trabalhar com a N Produções tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho algumas vivências a relatar: vim do Ministério da Fazenda, trabalhei na
Empresa Brasil de Comunicação - EBC, e agora estou na Controladoria-Geral da União - CGU, e a N Produções é uma grande parceira para desenvolver
nossos gestores e servidores, a nossa força funcional e isso agregou um valor enorme na questão das competências. Sejam as comportamentais, sejam as
técnicas. Então, para nós, é um prazer ter a N Produções como parceira.”
Eneides Araújo - EBC
“Temos participado da Escola de Gestão em parceria com a N Produções, onde temos buscado a inovação, a descoberta de novos métodos e novas formas de
gestão, por meio das palestras e dos cursos que temos feito ao longo desse período da parceria. Acreditamos que estudar liderança e aprender com pessoas
que têm uma longa experiência na área poderão nos trazer benefícios significativos e fazer a gestão pública mudar também o seu paradigma, tornando-a
mais eficiente para atender à sociedade com maior excelência.”
Vinicius Corrêa - MPT
Escola de Gestão vem de alguns anos e a gente tem uma experiência excelente em relação a isso. De tudo que a gente já fez com a N, eu queria destacar o
trabalho do Pedro Mandelli, tanto em cursos in company de turmas fechadas, como em palestras. O que acho legal do Mandelli são as dicas práticas para
nós, gestores, para lidar com a nossa equipe diante das dificuldades que a gente tem, principalmente no setor público.”
Ana Cristina - STM
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PLANEJAMENTO E
EXECUÇÃO DE EVENTOS
Todos os projetos da N Produções são executados com um alto padrão de qualidade e excelência. Oferecemos
recursos audiovisuais de última geração, estrutura premium, segurança, estacionamento, conforto e materiais didáticos com alto padrão gráfico e conteúdo relevante e envolvente. Na escolha do ambiente, a N Produções preza por boa localização, facilitando, assim, os deslocamentos e reduzindo o tempo de afastamento do
participante do local de trabalho e maximizando a apreensão do conteúdo.
Flexibilidade
A instituição, ao contratar as vagas para o Top 10 Empresarial e N Escola de Gestão, pode ajustar o uso delas
no decorrer do ano de acordo com a demanda. Dessa forma, a instituição não tem a obrigatoriedade de converter todas as vagas contratadas, podendo ainda aumentar ou reduzir a quantidade de vagas por programa,
ou seja, paga somente pelo que utilizar.
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Facilidade de gestão e preparação
A forma de contratação prevê agilidade e transparência no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento
dos colaboradores das organizações. O contratante recebe os certificados, impressos e eletrônicos, emitidos
em nome dos participantes, com base na lista de presença.
Comparativo de custos
Com a contratação dos projetos da N Produções, eventos abertos e de custos compartilhados, as organizações
proporcionam a seus colaboradores a oportunidade de participar de palestras, cursos e congressos com os
melhores palestrantes do Brasil e do mundo, com um investimento acessível, uma vez que os custos de produção (cachês de participação, despesas de logística, sonorização, alimentação, locação de auditório, receptivo
e demais despesas) alcançam valores muito expressivos e são todos de responsabilidade da N Produções.
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BAIXE O APLICATIVO DA
N PRODUÇÕES E FIQUE POR DENTRO
DOS MELHORES CONTEÚDOS!

CONHECIMENTO É
O NOSSO NORTE.
comercial@nproducoes.com.br
(61) 98424-0051
(61) 3272-1027
nproduções.com.br

