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Curso Desenvolvendo a Liderança Transformacional 
                                                                            

Transformação é o caminho, e não o destino final  

 

Para saber um pouco mais sobre liderança e o papel do Líder acesse o nosso Blog: 

Quando é hora de Mudar 

http://www.grupotreinar.com.br/blog/2013/3/31/quando-%C3%A9-hora-de-mudar.aspx 

 

 
Objetivo  
 

No atual cenário global, liderar de uma maneira diferente requer líderes que tenham os 

conhecimentos específicos de suas tarefas, técnicas ou profissionais, mas que tenham 

consciência que isso apenas não é garantia de sucesso. Resultados diferentes demandam 

ações diferentes que, por sua vez, demandam pessoas que pensem de maneira diferente. 

 

E é esse o objetivo do curso, compartilhar e multiplicar um novo modelo de liderança, capaz de 

transformar pessoas, equipes, empresas e até mesmo a sociedade. Que por meio de uma 

comunicação eficiente e eficaz obtenha o que há de melhor em cada indivíduo, alcançando os 

resultados almejados sem esforços desumanos. O workshop, também, estimulará que cada 

participante redescubra seus próprios talentos e possa aplicá-los em sua missão pessoal e 

corporativa. 

 
Público alvo  

 
Executivos, gestores, empresários, empreendedores, profissionais em cargos de liderança ou 

desenvolvimento humanos ou profissionais que aspirem qualquer um desses cargos. 
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Benefícios 
 
Metodologia diferenciada que promoverá o aprendizado por meio da experiência, estimulando 

o autoconhecimento e facilitando o desenvolvimento dos participantes através do 

conhecimento apreendido, sendo que cada um será capaz de reproduzi-lo nos ambientes nos 

quais estiverem inseridos, seja profissional, familiar ou social.  

 

Os participantes terão acesso a um modelo de liderança que integra: razão, emoção, sensação 

e intuição. Este modelo proporciona melhoria em resultados no campo cognitivo, relacional e 

produtivo, além de alinhar essas três dimensões aos seus valores de vida. 

 
Metodologia de ensino  
 
Exposição interativa com apresentação de estudo de casos e exercícios práticos. O curso tem 

como proposta preparar o participante para a Liderança Transformacional e sua 

implementação em seus aspectos essenciais, através de abordagem teórica e prática.  

 
Disponibilizando: 
 

 Exposição dialogada da base conceitual do tema; 
 

 Exercícios em grupo para avaliação e contextualização para a 
realidade; 

 
 Troca de experiência entre os participantes sobre os resultados dos 

exercícios, trabalhos em grupos e justificativa dos conceitos. 
 
 
Pré requisitos 

 
Não há pré-requisitos para este curso. 

É recomendado conhecimento básico sobre a abordagens de Gestão de Pessoas em seus 

aspectos ontológicos  de maneira geral e relacionamento humano de forma  específica. 

Algumas leituras básicas poderão ser sugeridas pelo instrutor antes do início do curso (sem 

custo adicional). 

 
 
Material Didático 
 
Apostila em Português com os Slides utilizados pela  facilitadora  em sala de aula. 
 
Exercícios para melhor compreensão na prática. 
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Conteúdo Programático 
 
 
 Liderança integrada com missão, visão e valores da organização e 

dos indivíduos. 
 Desenvolver liderança por meio das hierarquias das necessidades 

focando: meta necessidades, meta habilidades e meta realização. 
 Como identificar os paradigmas e modelos mentais da  equipe e os 

impactos dos meus modelos mentais e paradigmas nos resultados 
obtidos. 

 Como promover aprendizagem organizacional por meio de uma 
comunicação consciente.  

 Como ser líder numa missão chamada vida. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Material desenvolvido para o 
treinamento em parceria com o 
GrupoTreinar.  É proibida a 
cópia deste conteúdo, no todo ou 
em parte, sem autorização prévia. 
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