PR
ODUÇÕ
E

S

ES
Õ
Ç

ÇÕES

N

NP
R

WORK
SHOP
2021
U
OD

N PROD
U

// transmissão ao vivo | carga horária: 4 horas

ODUÇÕ
E

S

NP
R

PR

ES
Õ
Ç

ÇÕES

N

U
OD

N PROD
U

WORK
SHOP
2021

CONSULTOR

TEMA

MAURÍCIO LOUZADA
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TOMADAS DE DECISÕES EM TEMPOS DE INCERTEZAS
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MAURICIO LOUZADA

Não é novidade para ninguém que o mundo não é o mesmo que era há 4 ou 5 meses, mas o
mundo nunca foi o mesmo. Estamos em constantes mudanças e já passamos por dezenas de
momentos de crise que se revelaram grandes impulsionadores do futuro. Épocas de mercado
turbulento, crises econômicas e mudanças de hábitos de consumidores podem ser armadilhas
para que nosso subconsciente encontre “bons” argumentos para justificar a inanição, a “espera” e o “adiamento” além de nos convencerem que um resultado “mediano” é mais o que
suficiente.
Há quem pense assim, mas há também aqueles que decidem estabelecer um “mindset” positivo buscando oportunidades de crescimento a partir da inovação, do adequado empenho
de suas energias, conhecimento e potencial para gerar resultados para as empresas em que
atuam e para si mesmos. Crescer neste cenário é uma ação associada à flexibilidade e ao foco
direcionado, onde os aspectos humanos e tecnológicos se complementam em busca de resultados extraordinários.
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Mauricio Louzada é um dos palestrantes mais recontratados da atualidade (8 em cada 10 empresas o recontratam em período de 12 meses), palestrante internacional, está entre os 5 palestrantes mais lembrados no “TOP OF MIND DE RH 2017”, ministra palestras desde 1998, foi
professor do SENAC – SP por 15 anos, formado em “Professional coach” pela Bridgestone AC
(Londres) e ministra cursos, palestras e treinamentos em empresas e universidades em todo
o território nacional. Entre seus clientes figuram mais de 280 empresas, dentre elas grandes
multinacionais. Recebeu o título “Palestrante do Ano” em 2006, 2008 e 2009 pelo instituto
Pró-Treinare, cuja avaliação se baseia no índice de satisfação das empresas contratantes. Em
2010 recebeu o título “Top of Business” na categoria Palestrante. Em 2010, 2012, 2013, 2014
e 2015 recebeu o maior reconhecimento da América Latina na área de treinamentos: o “Latin
American Quality Awards”. Em 2013, 2014 e 2015 recebeu o título de “Palestrante Motivacional do Ano para a América Latina”. Suas palestras já foram vistas por mais de 1 milhão e meio
de pessoas em diversos países.

N

COMO FAZER UM 2021 EXTRAORDINÁRIO – LIDERE SEUS RESULTADOS

NP
R
Um workshop disruptivo, diferente e dinâmico que aproveita a oportunidade de um ambiente online para gerar interações significativas com os participantes através de tecnologia ao mesmo tempo que entrega um conteúdo de altíssima qualidade e altamente motivador e inspirador.

8 – Gestão do tempo nos “novos tempos”
- A importância da gestão deste recurso não renovável;
- Os desafios da gestão do tempo em trabalho remoto;
- Dicas importantes para começar;
- Planejamento e antecipação;
- Definição do horário da jornada de trabalho;
- Manutenção do foco;
- Ferramentas e técnicas de execução;
- O Princípio de Parkinson;
- Compreendendo a importância do foco para execução;
- Ferramentas e técnicas de execução para trabalho remoto;
- Técnica Pomodoro;
- Técnica Chunking;
- Técnica Flow Time.

Conteúdo programático
1 – Senso de propósito
- O que nos move;
- Nosso impacto no mundo que nos cerca;
- Por que construir um legado?
2 – Foco no futuro e ação no presente
- Espírito de “dono” e Accountability;
- O “normal” é fazer acontecer;
- See it – Ver/Perceber;
- Own it – Apropriar-se e vendo-se como parte do problema e também da solução;
- Solve it – Pensar como dono, buscando a solução;
- Do it – Executar com excelência;
- Senso de protagonismo.
3 – Senso de pertencimento
- O impacto das nossas ações individuais;
- Interdependência é fundamental;
- Quem é o “mais importante”?
- Pertencer – o que isso de fato significa?
4 – Integração de equipes remotas
- Construção coletiva;
- Separados podemos estar mais juntos?
- A tecnologia nos aproxima ou nos afasta?
5 – Senso de pertencimento
- O impacto das nossas ações individuais nos resultados coletivos;
- Interdependência: um princípio fundamental para o futuro;
- Pertencer – o que isso de fato significa?
- Reconhecimento positivo e senso de pertencimento.
6 – Superando desafios da distância para coesão de times
- Mantendo a cultura organizacional;
- Neutralizando efeitos do isolamento;
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7 – Dinâmica online – vamos construir juntos?
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Apresentação

9 – Equilíbrio entre vida pessoal e profissional
- A busca pelo tempo certo para cada coisa;
- O tempo como ele é e não como gostaríamos que fosse;
- Foco e produtividade combina com presença e felicidade.
10 – Reinvenção e inovação para o futuro
- Inovar – a capacidade de olhar para onde todos já olharam, mas ver o que ainda ninguém viu;
- Conceito de melhoria contínua e inovação;
- O futuro possível adjacente;
- Visão de futuro: por que ela é tão importante?
11 – Criando e mantendo um ambiente propício às novas ideias
- Valorização das ideias;
- Ideias não implementadas: por que elas são importantes?
- Criando um ambiente que estimule a inovação;
- Abandonando velhos padrões;
- A arte de somar o que conhecemos para gerar o que nunca vimos.
12 – Felicidade e a percepção de que o normal é se reinventar
- Realização pessoal e profissional;
- Tendências para o futuro;
- Os momentos que não queremos perder;
- Coloque tudo isso em prática já.
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- Mantendo em mente;
- Objetivos comuns;
- Visão ampla e sistêmica;
- Espírito colaborativo.
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COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E VULNERABILIDADE - APRENDENDO A
CUIDAR DOS RELACIONAMENTOS
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Juliana Calderón é palestrante e consultora especialista em Comunicação Empática e Transformadora. Atriz desde sempre e formada em Comunicação Social pela FAAP, com experiência
em Publicidade, Comunicação Interpessoal e relacionamentos em geral. Trabalha como consultora de comunicação no Instituto Tiê e no La Gracia Design, além de ministrar treinamentos
de compreensão do outro, empatia e Comunicação Não Violenta.
Ela já passou por diversas empresas grandes do mercado, incluindo Coca-Cola, Natura, Shell
e Itaú, mas muitas de suas experiências pessoais também serviram de aprendizado e iluminação sobre aspectos essencialmente humanos. Hoje se divide entre a música, o teatro e a
comunicação no meio corporativo, sempre se atentando para a necessidade pungente de nos
reconectarmos com o ser humano que há por trás do profissional, para que possamos construir relacionamentos autênticos e de confiança, e organizações sustentáveis, cada vez mais
alinhadas ao seu verdadeiro propósito.
Apresentação
Contribuir genuinamente com o bem estar tanto de nós mesmos quanto dos outros à nossa
volta, a partir de um sentimento de compaixão genuína e de uma linguagem baseada na empatia e na autenticidade. A Comunicação Não Violenta é fundamental para nos ajudar a nos
conectar com os outros e desenvolver a auto conexão e a coragem para nos posicionarmos e
colocarmos limites saudáveis nas nossas relações, sempre quando necessário.

JULIANA CALDERÓN

Conteúdo programático
• Crenças limitantes ao agir ou relacionar com outras pessoas;
• O que nos afasta da nossa natureza compassiva?
• Compaixão e empatia - como desenvolvê-las no ambiente de trabalho;
• Necessidades humanas universais: a nossa humanidade compartilhada;
• As dimensões do mundo corporativo;
• Problemas complexos x problemas complicados;
• Os princípios da comunicação não violenta;
• Vulnerabilidade é fraqueza?
• Autenticidade: os seus sentimentos e necessidades.

www.nproducoes.com.br
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CLIC: CRIATIVIDADE, LIDERANÇA, INOVAÇÃO E CULTURA – OS INGREDIENTES PARA O NOVO MOMENTO
Diego Nolasco possui graduação em Física pela Universidade Católica de Brasília (UCB), mestrado e doutorado em Biofísica Molecular pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Atualmente, é professor do curso de Física e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Genômicas
e Biotecnologia, ambos da Universidade Católica de Brasília. Diego, cientista, empreendedor e
apaixonado por tecnologia, tem como maior objetivo a implementação de uma cultura de autovalorização do modo brasileiro de inovar. Usando sempre a ciência e o perfil do cientista como
motivação intelectual, Diego Nolasco aborda temas como inovação, criatividade, tecnologia e
a relação entre estes tópicos e o potencial empreendedor do brasileiro.
Apresentação

DIEGO NOLASCO

O caminho rumo ao futuro nunca foi tão desafiador. Enquanto gerações passadas tiveram existências bastante semelhantes, nós experimentamos o ineditismo dia após dia. Se carregamos,
então, uma inquietude que define a sociedade na qual estamos inseridos, ela certamente tangencia a incômoda ignorância sobre como será o futuro. Nesta palestra, Diego Nolasco apresenta os pilares para criar uma cultura organizacional inovadora e transformar os resultados
das organizações.
Conteúdo programático
• Se comprometa com o desenvolvimento;
• Como implementar soluções genuinamente inovadoras;
• Aprenda a se engajar em processos estruturados e pautados pela busca por resultados;
• Como alinhar valores e princípios as estratégias da organização;
• Como criar times que transforme ideias em soluções.

www.nproducoes.com.br

S

ES
Õ
Ç

ODUÇÕ
E

N

PR
A FELICIDADE COMO ESTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO E SUSTENTABILIDADE
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.
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Apresentação
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

CARLA FURTADO

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 briefing no grande grupo. Usamos também assessments e atividades interativas, com vistas a sustentar o engajamento dos alunos.
Conteúdo programático
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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QUEM FALA MELHOR, LIDERA MAIS – A COMUNICAÇÃO NA ERA DO
TRABALHO REMOTO
Quando o assunto é falar em público, realizar apresentações que encantam pessoas e fecham
negócios, Franco Junior é um dos nomes mais lembrados nos meios empresariais e educacionais do país. Suas técnicas são utilizadas por profissionais liberais e executivos de alto nível
e seus cursos formam anualmente centenas de alunos. Ministra treinamentos para grandes
organizações como LG, Serasa-Experian, Mondelez, Correios, VIVO, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Grupo Lwart, Brasil Foods, AB Brasil, Sandvik, Linhas Círculo, e dezenas
de outras empresas igualmente importantes. Também orienta alunos e professores da USP e
UNESP. Criador de DVDs e cursos on-line, que já venderam mais de 20 mil unidades/acessos
no Brasil e em outros 12 países.
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Apresentação
Apresentar aos participantes os fundamentos da comunicação e a importância dela no trabalho remoto. Como se comunicar com o público interno e externo e os pilares para fazer deste
um processo direto e com resultado.
Conteúdo programático
Módulo 01
- Como dominar o medo de fazer vídeos e transmissões;
- A incrível diferença entre comunicação verbal e não-verbal;
- O impacto da Tríade da Comunicação: palavras, voz e gestos.

FRANCO JÚNIOR

Módulo 02
- Como o ouvinte é impactado pela nossa comunicação remota ou presencial;
- O uso de gatilhos mentais.
Módulo 03
- Como ser mais convincente nas nossas falas e apresentações;
- Os 7 erros da comunicação remota.
Módulo 04
- A PNL nas nossas falas;
- Como criar autoridade no nosso dia a dia e ser mais respeitado;
- Comunicação para Liderar.
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NEGOCIAÇÃO – ESTRATÉGIAS INOVADORAS PARA SE DESTACAR NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL
Executivo, facilitador e palestrante, Fabio Neto converge energia e a experiência de mais de 18
anos no mercado em seus treinamentos e workshops. Fabio Neto é Diretor da brMalls (maior empresa de Shopping Centers da América Latina), respondendo pela estratégia, marketing e atuação
do grupo no Brasil. Recentemente voltou de uma imersão no Vale do Silício e, desde então, tem
atuado na busca de inovações, no desenvolvimento de lideranças que atuam com transformação
digital e cultural do ecossistema do varejo. Fabio Neto é especialista em Negociação e Liderança
pela Harvard University. Concluiu 3 MBA’s, dentre eles em Gestão de Negócios pela Universidade
da Califórnia e é graduado em Administração.
Apresentação
Criar estratégias inovadoras de negociação, para se destacar na organização. Este é um curso diferente de negociação, ele irá demonstrar como utilizar estratégias inovadoras para aumentar seu
potencial de negociador, independente da área de trabalho. O participante testará suas crenças e
suposições, superará preconceitos emocionais e racionais, examinará cenários complexos de negociação e descobrirá uma variedade de estratégias de integrativas, competitivas e cooperativas.

FÁBIO NETO

Conteúdo programático
• Como melhorar as relações de trabalho e resolver disputas aparentemente intratáveis;
• Entendendo o BATNA (melhor alternativa a um acordo negociado) para compreender melhor as
opções;
• Avaliações de tendências pessoais em face de conflitos e como aprender a gerenciar os pontos
fortes e fracos de barganha;
• Como reconhecer as táticas de negociação manipulativa mais comuns usadas por pessoas difíceis - e maneiras de neutralizar seus efeitos;
• Negociação e Liderança se baseiam em pesquisas de ponta e exemplos do mundo real direcionados à negociação para educação executiva.

www.nproducoes.com.br
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O facilitador Rafael Nunes é especialista em comportamento humano, liderança e alta performance. É graduado em Psicologia, com formação em Gestão para Resultados pela Falconi, MBA
em Gestão de Empresas e Negócios pelo BI International e especialização em Neurociência.
Carreira desenvolvida em atuações como Head Hunter, BP e Gestor de Recursos Humanos e
diversos formatos de equipes. Foi Gestor de RH em empresa de Engenharia onde conduziu e
implantou diversos processos e subsistemas de RH alinhados à projetos estratégicos com o foco
no desenvolvimento de equipes multidisciplinares.
Apresentação
Em momentos de incerteza, é extremamente importante tomar decisões conscientes, pois estas
decisões irão gerar mudanças nos momentos mais importantes, e irão reverberar pelos próximos anos em nossos negócios. A complexidade é tamanha que a maioria das lideranças se sente
soterrada pelas opções em curso, incapaz de tomar decisões. Paralisados, movidos apenas pelo
instinto de sobrevivência, os líderes não agem, ou apenas reagem. A economia comportamental
estuda o fenômeno há décadas e lhe dá o nome de decision paralysis ou decision fatigue (“paralisia de decisão” ou “fadiga de decisão”, em português).
Conteúdo programático
• Quais os fatores comportamentais influenciam na tomada de decisão e como podemos desenvolvê-los para uma tomada de decisão consciente;
• Quais os vieses cognitivos direcionam a minha tomada de decisão;
• Perfil comportamental e princípios orientadores;
• Foco no problema como raiz das soluções: mais opções não costumam traduzir-se em melhores decisões (Fear of Better Options (FoBO) – medo de melhores opções;
• Ferramentas para facilitar as tomadas de decisões. Matriz de Prior;
• Decisões sem risco - correspondem a 60% do total de escolhas que fazemos diariamente. Decisões de baixo risco - Avalie e decida sem investir seu tempo pessoal para além do necessário.
Decisões de baixo risco compõem cerca de 30% do total de escolhas que fazemos;
• Decisões de alto risco - Compõem cerca de 10% do total de escolhas que fazemos. (Essa é a
categoria que verdadeiramente importa para nós. Isso porque a Covid-19 provavelmente aumentou de maneira significativa a quantidade de decisões de alto risco que você vai tomar nos
próximos meses. E como nosso tempo é escasso, é preciso desalojá-lo das outras categorias e
ocupá-lo somente com as decisões de alto risco — é nestas que você precisará concentrar seus
esforços).

ANTIFRAGILIDADE - SEJA O LÍDER IDEAL DA SUA ORGANIZAÇÃO
Apresentação
Com grandes mudanças acontecendo nos diversos aspectos de nossas vidas, é preciso mais do
que simplesmente passarmos ilesos por este “constante novo”. O caos vem se tornando a nova ordem e, para seguirmos em frente, precisamos desenvolver nossas competências pessoais e nossas
competências sociais. Já é sabido pelas neurociências que somente através da antifragilidade e
da inteligência emocional podemos compreender os principais pontos que afetam nossos comportamentos e nossos resultados, tornando-nos protagonistas de nós mesmos e fortalecendo nossas
competências. O objetivo deste treinamento é tornar consciente o impacto que as emoções têm
em nossos resultados e em nossas relações. Tudo isso por meio de técnicas e ferramentas práticas.
Conteúdo programático
• Competências pessoais e competências sociais;
• Estrutura das emoções e dos comportamentos;
• Técnicas de gestão de emoções;
• Lidando com suas próprias emoções – como responder a elas e não reagir impulsivamente;
• Como responder e não ser reativo;
• Como trabalhar sob pressão;
• A neurociência das relações;
• Como lidar com pessoas difíceis;
• Comunicação não violenta e a fórmula da assertividade;
• Empatia cognitiva e empatia afetiva;
• Empatia com meus pares/líderes e liderados;
• Gestão de conflitos: o valor do conflito construtivo;
• O caminho para resolução de problemas;
• Antifragilidade e resiliência: ferramentas e técnicas;
• Automotivações e sabotadores.

www.nproducoes.com.br
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Com mais de 8 anos de experiência em empresas multinacionais e de tecnologia, Andrea nasceu
em Gênova, na Itália, e hoje atua como diretor da L’Oréal Brasil.
Foi diretor do Tinder na América Latina, o mais relevante aplicativo de relacionamento do mundo.
Em paralelo, também atua como investidor anjo de outros apps, como o Zen, aplicativo líder de
meditação no top 100 dos mais baixados dentro da área da saúde, e o Scorp, app de networking de
vídeos, com mais de 22 milhões de downloads.
Inovação e foco no resultado. Andrea Iorio é uma das maiores referências nacionais em gestão e
potencialização de novos negócios no país. Graduado em Economia pela Universidade Bocconi,
em Milão (Itália), e com Mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins,
em Washington (EUA), além disso, Andrea é fluente em 5 idiomas (inglês, português, espanhol,
italiano e francês).
Apresentação
“O século XXI exige profissionais inovadores. Se o mercado está em constante transformação,
precisamos estar sempre a um passo à frente dele.”

ANDREA IORIO

Pensar diferente. Neste workshop sobre era digital, o consultor desfragmenta, no primeiro momento, a necessidade, para empresas e colaboradores, de se desapegar de antigos hábitos e costumes. A partir disso, Andrea discute as competências fundamentais para profissionais e todos
aqueles que querem ser protagonistas dessa transformação.
Conteúdo programático
• Flexibilidade cognitiva;
• Altruísmo digital;
• Inovação com familiaridade;
• Comportamento humano;
• Pensamento crítico;
• Foco no resultado.

www.nproducoes.com.br
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GESTÃO DE EQUIPES REMOTAS – SUPERANDO OS DESAFIOS DO HOME OFFICE
Daniel Hosken é palestrante, engenheiro, especialista em comportamento humano e consultor de
empresas. Ele converge energia e vivência prática em seus treinamentos e palestras. Suas competências foram desenvolvidas à frente de grandes projetos e equipes na área de engenharia, gestão
de pessoas e desenvolvimento de líderes. É engenheiro que se especializou em comportamento
humano: graduado em automação pela UFOP, especialista em Gestão Estratégica de Negócios
pela Fundação Dom Cabral e mestrando em Neurociências (UFMG). Possuí formações em Programação, Neurolinguística, Eneagrama e entre outros, também com foco em comportamento.
Atualmente é consultor de empresas e se dedica a desenvolver líderes e equipes, sempre com foco
no comportamento humano.
Apresentação
Fazer a gestão de equipes remotas traz mais dificuldades do que a gestão presencial. O curso
discute os desafios de compartilhar ferramentas que ajudam o líder a obter maior consistência no
desempenho do colaborador à distância.
Conteúdo programático

DANIEL HOSKEN

• Como desenvolver relacionamento e responsabilidade na gestão de equipes remotas?
• Como potencializar a habilidade de estabelecer expectativas com colaboradores que trabalham
remotamente;
• Preparar-se para conversas que asseguram a compreensão e concordância: desafios de líderes;
• Desafios da comunicação a distância.

www.nproducoes.com.br

Apresentação
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.
Conteúdo programático
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Módulo 4
- 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.
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Módulo 3
- Neuromotivação;
- Emoções contagiosas e contagiantes;
- Processo motivacional;
- Motivação 3.0 e a ciência;
- Metas x recompensas e o que acontece no cérebro;
- Desafios x competências.

N

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 e professora no Master of Science in Business Administration in Neuromarketing na Florida Christian University. É palestrante internacional e colunista
de veículos de comunicação impressos e sites. Desde 2006 é sócia idealizadora e
CEO da ASSIM ASSAD - Desenvolvimento Humano. Autora dos livros “Atreva-se
a Mudar!”, “Leve o Coração para o Trabalho” e “A Arte da Guerra para Gestão de
Equipes” (este 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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LIDERANÇA TÓXICA - VOCÊ É UM LÍDER CONTAGIANTE OU
CONTAGIOSO?

Módulo 2
- Padrões mentais;
- Diferenças entre liderança contagiante e liderança contagiosa;
- Tomada de decisões;
- Natureza, cultura, genética e ambiente como influenciadores;
- Epigenética.

S

ALESSANDRA ASSAD

Módulo 1
- Doenças psicossociais;
- Impactos das emoções no ambiente corporativo;
- Dor emocional x toxicidade;
- Conceito de liderança tóxica.

Apresentação
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.
Nesse evento, daremos respostas e dicas para algumas das perguntas que mais afetam empresas e líderes
de sucesso, tais como:

EDUARDO TEVAH

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?
4 - Como criar uma equipe de pessoas realmente comprometidas?
5 - Como focar e mobilizar toda a equipe para a busca de metas e resultados?
Conteúdo programático

OS NOVOS DESAFIOS DA GESTÃO DE PESSOAS
• A arte de elogiar e criar um padrão de excelência no grupo;
• Como criticar de forma eficaz e com foco na mudança?
• Como fazer avaliações de desempenho que realmente façam as pessoas evoluírem e fazerem o seu melhor?
APERFEIÇOANDO PROCESSOS COM FOCO EM RESULTADOS
• Criando um padrão de trabalho que pode revolucionar a sua empresa;
• Como delegar tarefas com êxito?
• Pare de gerenciar por informação e gerencie por constatação;
• Como acompanhar metas e envolver todos nos desafios da empresa/setor?
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Atualmente reconhecido como um dos grandes nomes do Brasil nas áreas de Liderança e Mudança Comportamental de Equipes, seu nome já foi requisitado pelas principais corporações que encontraram no seu trabalho soluções verdadeiras
para conquista dos resultados almejados.
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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 liderança e engajamento. 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, possui
cursos de especialização na Europa e Estados Unidos e é autor de quatro livros com
mais de 200.000 exemplares vendidos. Palestrante, empresário e escritor, Eduardo
Tevah reúne a vivência prática como gestor e consultor de grandes empresas nacionais e internacionais com o aprendizado contínuo em centros da Europa e dos
Estados Unidos. Seus eventos são marcados por uma profunda reflexão sobre a
realidade empresarial, aliada a soluções 100% práticas.

AS COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS DO(A) LÍDER DE SUCESSO
• Aspectos fundamentais para a conquista de um grupo;
• Criando hábitos na equipe que facilitem a atuação do líder;
• Qual o perfil do(a) líder de sucesso?

Eduardo Tevah 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.

www.nproducoes.com.br
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LIDERANDO PESSOAS COM FOCO EM RESULTADOS
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A REINVENÇÃO DO PROFISSIONAL – PRODUTIVIDADE COM ALTA PERFORMANCE
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 700 apresentações entre palestras e treinamentos em todo o território
nacional, impactando mais de 1.000.000 de 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.
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Apresentação
O mundo mudou e você? O mercado mudou e você? O cliente mudou e você? Uma coisa é viver a inovação,
outra é ser inovador. Isso tem ficado muito claro no comportamento dos profissionais contemporâneos. São
abertos à inovação, mas não são inovadores, de fato. Mas uma afirmação também é verdadeira: não precisamos de pessoas inovadoras e sim, de pessoas que tenham a capacidade de se reinventar. A reinvenção é o ato
de mudar as minhas percepções e agir de forma estratégica com os cenários que se apresentam. Esqueça o
que você já sabia, fuja da nostalgia e esteja pronto para desaprender e aprender o novo.
Se você não muda o contexto, reinvente o comportamento e o comportamento muda o contexto.
Conteúdo programático

ALEXANDRE PRATES

• É impossível prever o futuro, então reinvente-se hoje.
• Inovação ou Reinvenção?
• As grandes transformações do mundo contemporâneo
• O senso de velocidade mudou? A sua velocidade mudou?
• Por onde começar a reinvenção
• Troque uma meta por um sentido
• Chega de motivação, precisamos de engajamento
• Pare de fazer o melhor possível
• Dinâmica: não negocie com a preguiça.
Público-alvo: Essa palestra é uma pancada! Ideal para times que precisam se reinventar e para líderes que
tem a missão de tirar as pessoas da zona de conforto. Funciona muito bem para convenções, planejamento
estratégico, encontro de líderes e reuniões motivacionais.

www.nproducoes.com.br
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Incluso
• Cachê do consultor;
• Credenciamento online pela plataforma da N Produções;
• Relatório de acesso online na transmissão ao vivo;
• Acesso na Plataforma de transmissão do conteúdo;
• Acesso com 1h de antecedência da transmissão ao vivo e até 30 dias após para reexibição do conteúdo para todos os participantes credenciados;
• Certificado online para os participantes credenciados e após acesso ao conteúdo;
• Interação com consultor através de perguntas, enquetes e votações ao vivo;
• Avaliação online do conteúdo.

www.nproducoes.com.br
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CARGA HORÁRIA: 4 HORAS

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

