LEADERSHIP – FORMAÇÃO DE LÍDERES VIDA & CARREIRA

Por que participar do Leadership e o que você vai agregar para sua vida pessoal e
profissional estando lá?
Vivemos um momento de colapso sobre os efeitos da “crise” que atravessamos
no nosso país. Crise política, econômica, financeira, moral, problemas na saúde,
educação e segurança. Entretanto, acreditamos que a principal e mais perigosa crise
é a da LIDERANÇA. Ou ainda, a da NÃO liderança. Mais do que nunca as pessoas
estão buscando uma direção, um norte, um porque, um sentido para suas vidas.
O Leadership foi desenvolvido para olharmos para o caminho que vai te levar a
esta direção. Porém sem pressão por buscar um sucesso estipulado pelas mídias
sociais, onde grande parte do mercado de treinamentos motivacionais sustenta-se
em “vender euforia” ao invés de ensinar as pessoas a resolverem problemas
legítimos e reais.
No Leadership, você irá descobrir qual o papel que você está exercendo neste
momento da sua vida, perante sua família, amigos, colegas, líderes, pares e acima de
tudo: você mesmo.
Você terá a oportunidade de vivenciar momentos únicos a respeito da sua
própria condução da vida, que é impossível ganhar sem jogar. Se você sente algo
ruim, precisa agir. Quando você se sente bem, a vida parece simples e basta
aproveitá-la.
Você irá se deparar com você através de técnicas de autoconhecimento e
autodescoberta. O nosso intuito é ajudar você a se enxergar de vários ângulos nas
mais diversas esferas e situações da vida pessoal e profissional. Até porque o que lhe
faz feliz hoje necessariamente não lhe fará feliz amanhã, já que nossa biologia
sempre vai demandar algo mais. A fixação pela felicidade e pelo sucesso nos leva a
uma busca incessante por “outra coisa” – uma casa nova, um emprego novo, um
relacionamento novo, mais dinheiro. E, apesar de todo nosso esforço, acabamos por
nos sentir insuficientes, como no começo.
Por tudo isso, desenvolvemos o Leadership que é um momento propício para
você compreender qual a sua melhor versão, onde você se reconhece como um ser
criativo, humano, que erra, busca acertar, vive uma vida real, batalha pelos seus
sonhos e que exercita a gratidão.
Iremos construir na essência, pois trabalhamos diretamente o significado das
crenças limitadoras, negativas e buscamos ressignificar em crenças positivas. Nosso
papel é instigar você a realmente parar para pensar. Você vai ganhar muito com isso,
principalmente tempo.
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É uma imersão com muitas descobertas onde abordaremos inspiração teórica
com uma grande carga de vivências das ferramentas do coaching. O Leadership é um
daqueles momentos que focamos e alinhamos ações para chegar a resultados
ATINGÍVEIS.
Você pode e deve confiar que é possível melhorar o seu desempenho,
acreditar em si, explorar suas potencialidades e investir em si mesmo. Olhar para
você com afinco e responsabilidade é a melhor forma, se não a única, de driblar a
crise da autoliderança, da negação e vitimização. Você vai aprender a ligar o botão do
“dane-se” para a cultura do exibicionismo de vidas incríveis no facebook, mas vazias
na vida real.
O grande diferencial da nossa formação é a excelência que entregamos. Nosso
material é impecável e a didática é moderna, atraente e realmente eficaz. Você irá
identificar e aprender a potencializar suas principais forças e competências para
poder aplicar no seu dia a dia. Você será instigado e inspirado o tempo todo a
permitir ser você mesmo e a identificar personas que inevitavelmente fazem parte da
nossa rotina. Nosso diferencial é desenvolver o profissional na competência de
liderança da própria vida, visando aprimorar e reciclar conhecimentos, através do
contato e apropriação de ferramentas que te levarão a resultados práticos,
duradouros e sustentáveis para aplicar no dia a dia.
É um treinamento comportamental que quebra as conjugações do: “como eu
queria”, “se eu pudesse”, “quando eu fizer”, “se eu fizer”. Você sairá do Leadership
afirmando suas ações através de decisões pensadas. Você sairá dizendo que QUER,
PODE e VAI. Você passa a exercer a liderança da própria vida, de uma empresa ou de
um time de forma mais responsável e genuína.

PARA VOCÊ!
Você quer identificar possíveis forças que não estão sendo aplicadas e que
podem estar impedindo seu crescimento como pessoa, no seu negócio e com seu
time de trabalho?
Quer aprimorar sua liderança e a tomada de decisões estratégicas, visando
capacitar-se no que diz respeito ao seu desempenho e excelência pessoal e
profissional?
Quer desenvolver suas próprias competências identificadas como prioritárias,
para o aprimoramento profissional, fazendo com que aprenda a desempenhar sua
própria liderança? Quer definir mais facilmente suas metas, estratégias, tomar
melhores decisões, ampliar suas habilidades de liderança e competências para
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fortalecer o seu alto desempenho, eliminando hábitos improdutivos e transformando
crenças limitantes em ideias inovadoras?

Objetivos
- Sensibilizar os profissionais para a importância de liderar a própria vida e de aplicar
a liderança criativa, participativa e apropriada para os tempos atuais;
- Promover o processo de capacitação e desenvolvimento das habilidades de
liderança através de métodos eficazes, alinhando foco de gestão aos objetivos
pessoais e profissionais;
- Compreender e incorporar o papel das lideranças no desenvolvimento do capital
humano.
Benefícios
- Identificação das competências essenciais de liderança, preparação e capacitação
dos profissionais para utilização das mesmas no seu dia-a-dia;
- Aprimorar técnicas para o fortalecimento da CHAVE funcional da liderança
(conhecimento, habilidades, atitudes, valores, vontade, espiritualidade, entusiasmo e
ética);
- Experimentar, praticar e aplicar ferramentas que auxiliem no alto desempenho do
seu time e relacionamento com pares e demais pessoas do contexto profissional;
- Buscar melhoria contínua para o seu autodesenvolvimento, aprendendo a inspirar
pessoas, sua família, filhos, seu time de trabalho e pares;
- Aprimorar conhecimentos, compreender modelos e a abordagem
desenvolvimento humano para gerar melhores resultados na gestão;

de

- Desenvolver o participante na competência de líder coach, para a utilização em
conversas, reuniões e interações com pessoas;
- Contato e apropriação de ferramental que proporciona resultados práticos,
duradouros e sustentáveis para a liderança;
- Preparar líderes para formar líderes NA VIDA!
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Metodologia
A metodologia é composta por um conjunto de atividades interativas, teóricas
e práticas, que permitem aos profissionais a integração da aprendizagem à sua
prática pessoal e ao dia a dia profissional. Visa facilitar a compreensão dos conteúdos
para atingir resultados tão rápidos quanto práticos. Informações verbais e escritas,
recursos de áudio e vídeo e atividades práticas.
A formação compõe duas etapas: a primeira é de inteiro autoconhecimento e,
na segunda, abordamos a aplicação técnica na prática.

Conteúdo programático



















Inspiração para a responsabilidade de liderar a própria vida
Esferas da vida e área de alavanca
Assessment VIA
Conhecendo suas fraquezas e potencializando suas fortalezas
Derrubando crenças limitantes
Emoções positivas geram um líder positivo
Missão e propósito: compromisso e legado de uma vida
Valores
Ferramenta SMART para a definição de objetivos e metas
Alvo- plano de ação
Metodologia do coaching para líderes
Papéis e perfil do líder
Métodos para o time atingir alto desempenho pessoal e profissional
Perguntas eficazes como principal ferramenta do líder
Comunicação eficaz para relações assertivas
Modelos de feedback e utilização na prática
Administração do tempo na gestão pessoal e profissional
Ferramentas para resolução de problemas e tomada de decisão

Silvia Bernardi – Psicóloga e Master Coach
Psicóloga - UCS, especialista em Psicologia Organizacional pelo Instituto de
Desenvolvimento Global. Formada Master Coach, Executive Coach, Positive Coach e
Personal Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Possui certificação
internacional em Teoria DISC e Valores pela Success Tools. Membro da Sociedade
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Brasileira de Coaching. Idealizadora e trainer da Formação de Líderes “Leadership”.
Treinada por Martin Seligman em Psicologia Positiva e por Brian Tracy em
negociação, liderança e coaching. Há 18 anos no mercado, desenvolveu área de
Recursos Humanos, coordenando equipes e atuando em desenvolvimento de líderes.
Diretora da Silvia Bernardi Capacitação e Desenvolvimento Humano.

Carga horária: 20 horas

Horários
Sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 19:30
Sábado das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 19:30
Inclusos: materiais de treinamento, coffee breaks, certificado.

Datas e Investimento
CAXIAS DO SUL – 22 e 23 de fevereiro de 2019
LOTE 01 – ATÉ 30/11/2018
Investimento por profissional: R$ 1.100,00
LOTE 02 – ATÉ 31/12/2018
Investimento por profissional: R$ 1.200,00
LOTE 03 – ATÉ 31/01/2019
Investimento por profissional: R$ 1.400,00
LOTE 04 – ATÉ 20/02/2019
Investimento por profissional: R$ 1.750,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parcelado: Entrada + 6 X no cheque ou em até 12 X no cartão.
À vista, 5% de desconto.
O certificado é entregue ao final do treinamento mediante frequência de 100%.
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Local
Caxias do Sul – Hotel Personal Royal
Inscrições: www.silviabernardi.com ou com Setor Comercial (54)9.9993-7999 –
Daniela Bender

