Curso de Liderança

Ao líder é importante saber
que ele precisa ter à mão
uma caixa de ferramentas
flexível.
Conheça em nosso curso as principais técnicas de Gestão
de Pessoas e obtenha melhores resultados de si e de sua
equipe.
Todo líder pode mudar a realidade de seus colaboradores
e o papel da liderança vem ganhando ainda mais
notoriedade, já que o capital humano é hoje reconhecido
como o ativo de maior valor nas organizações.
Carga-horária:

24h
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O que você irá aprender:
»» Identificar os principais desafios da liderança.
»» Entender os principais conceitos e técnicas de liderança
»» Adaptar seu estilo de liderança de acordo com a necessidade
de cada situação.
»» Selecionar pessoas para sua equipe com as competências
adequadas.
»» Desenvolver equipes de alto desempenho
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Conteúdo Detalhado
O que é liderar pessoas?
»» O que é ser um líder.
»» Qual é o maior ativo das empresas.
»» Desmitificação da liderança.
»» A gansa dos ovos de ouro.
»» A missão do líder de pessoas.
»» Como posso ser um bom “Chefe”?
»» Os principais atributos de um líder.
»» Comunicação a primeira habilidade necessária para um líder.
»» Pepiline de liderança.
»» Liderança situacional.

Seleção de pessoas
»» Indetifique as competências necessárias com a técnica MVVC.
»» Definição de cargo, função e senioridade.
»» Faça as perguntas certas.
»» Método CAR.
»» Escute o que não é dito.

Desenvolvimento:
»» Desenvolvimento da equipe como um verdadeiro time.
»» Teoria do desenvolvimento de grupo de Tuckman.
»» Gestão de conflitos.
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»» Colocando as pessoas nas funções certas.
»» Desenvolvimento do indivíduo
»» Desenvolvimento um plano de desenvolvimento indivídual (PDI).
»» Feedback a ferramenta mais poderosa do desenolvimento de
pessoas.
»» Demissão
»» Como conduzir uma situação tão delicada.
»» Manter ou demitir, tomando a decisão certa.

Conclusão
»» Desenvolvendo um mapa mental do conhecimento obtido
»» Analise do caso: Nelson Mandela e o Rugby
»» Criação de um plano de ação para o desenvolvimento de habilidades
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Bem-vindo
Estabelecida em 1998, a Clarify tem como propósito ser
referência em qualidade e em capacitação profissional nas
áreas de tecnologia e gestão.
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