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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS 
 

 
QUANTO VALE A LIDERANÇA? 
     A liderança é um fato. Muitos gostariam de serem líderes e não são. Outros 
demonstram não ter menor talento pra isso, mas lideram mesmo assim. O fato é que a 
liderança existe em sua empresa, e precisa que seja criado um modelo de liderança 
específico, de acordo com as necessidades de sua organização. 
 
OBJETIVO 
Este treinamento tem como principal objetivo, fazer com que o líder seja capaz de: 
- Orientar sua estratégia diária. Qual melhor decisão? Como agir? 
- Avaliar a si mesmo e sua posição dentro da organização. 
- Desenvolver-se como líder. 
- Desenvolver competências gerenciais: 

1. Comunicação 
2. Como desenvolver pessoas 
3. Gerenciar pessoas e recursos 
4. Organizar fluxo de informações 
5. Planejar e coordenar projetos 
6. Monitorar o desempenho de sua equipe 
7. Estabelecer metas e objetivos 
8. Motivar a si mesmo e a outros 
9. Projetar e organizar 
10. Gerenciar a execução de tarefas e buscar resultados 
11. Negociar acordos e compromissos 
12. Implementar e sustentar a mudança 

 
PLANO E RECURSOS 
     O que é necessário para que se tenham resultados neste treinamento? 
     Um encontro semanal, onde o participante estará livre para perguntar, exercitar, 
expor suas dificuldades e trocar ideias com seus colegas. 
     Para isso haverá um ponto de partida, um tema dará abertura ao encontro, que se 
seguirão com exercícios, testes, questionamentos, debates e dinâmicas. Em alguns 
encontros poderão ocorrer tarefas a serem realizadas durante a semana. Uma forma 
prática de colocar o que foi aprendido no dia-a-dia. Os resultados serão medidos nas 
semanas que se seguirão. 
     Os recursos necessários serão: um computador para as apresentações, caixa de som 
e material impresso. Individualmente, cada um terá que ter um caderno para 
anotações, importante para expor os pontos mais relevantes. 
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PROGRAMAÇÃO: 
 

MODELO DE LIDERANÇA - Suas opiniões sobre liderança 
- O que é liderança 
- Onde estão os líderes 
- Há líderes em todo lugar 
 

“O líder constrói uma liderança distinta e diversificada – 
leva a liderança a todos os cantos para desatrelar o 

poder e dividir a responsabilidade.” Frances Hesselbein 

AUTOCONHECIMENTO - Auto avaliação 
- Orientação para tarefas ou para relacionamentos? 
- Avalie suas imagens de liderança 
- Elabore um modelo de liderança 
 

“A capacidade de pintar um quadro enaltecedor e 
enobrecedor do futuro é, na verdade, o que distingue os 
líderes de outras fontes confiáveis.” J. M. Kouzner e B. Z. 

Posner, The Leadership Challenge 

CONQUISTE SEGUIDORES - Você precisa querer liderar 
- Os recursos do poder 
- Comprometimento 
- Jeito diferenciado para pessoas diferentes 
- O que torna as pessoas diferentes 
- O que as pessoas almejam 
 

“O líder ideal, portanto, não pode ser somente bem-
sucedido. Ele precisa nutrir o que há de melhor nas 

pessoas.” Michael Maccoby, psicanalista e antropólogo 
americano 

LIDERANDO EQUIPES - Cooperação e harmonia 
- Quando as equipes não funcionam 
- Integração 
 

“Quando os funcionários se identificam com um estilo de 
liderança que possui embasamento teórico, orientação 

firme e atenção aos sentimentos, eles passam a atuar 
lado a lado e se tornam multiplicadores desse estilo.” H. 

Levinson 
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DESENVOLVENDO 
COMPETÊNCIAS 
GERENCIAIS - 
INTRODUÇÃO 

- Teoria da Contingência 
- A complexidade comportamental e a efetividade do 
gerenciamento. 
- Identificando competências gerenciais 
- Competência principal: Pensar de forma crítica 
 

CRIAR E SUSTENTAR O 
COMPROMISSO E A 
COESÃO 

- Entender a si mesmo e os outros 
- Comunicar com honestidade e efetividade 
- Orientar e desenvolver pessoas 
- Gerenciar grupos e liderar equipes 
- Gerenciar e estimular o conflito construtivo 
 

ESTABELECER E MANTER 
A ESTABILIDADE E A 
CONTINUIDADE 

- Organizar fluxos de informações 
- Trabalhar e gerenciar por meio das funções 
- Planejar e coordenar projetos 
- Monitorar o desempenho dos liderados 
- Estimular e possibilitar a conformidade 
 

MELHORAR A 
PRODUTIVIDADE E 
AUMENTAR A 
LUCRATIVIDADE 

- Desenvolver e comunicar uma visão 
- Estabelecer metas e objetivos 
- Motivar a si e os outros 
- Projetar e organizar 
- Gerenciar a execução e buscar resultados 
 

PROMOVER A MUDANÇA 
E ESTIMULAR A 
ADAPTABILIDADE 

- Usar o poder e a influência com ética e efetividade 
- Negociar acordos e compromissos 
- Implementar e sustentar a mudança 
 

 
PREVISÃO: 24 encontros 
 
Ao final haverá uma avaliação. Conforme o resultado poderá haver continuidade, de 
acordo com o amadurecimento do grupo.  
 
 
Valor do Investimento: 
Seis parcelas de R$2.000,00 (dois mil reais) para grupos de até 6 participantes. 


