Employee Experience: O
futuro da gestão de pessoas

SOBRE O CURSO
O que faz uma pessoa ser um grande líder respeitado,
com uma carreira sempre em evolução?
Por que uma empresa chega a ser 4x mais lucrativa do
que outra? Ter índices de satisfação do cliente 2x
maior do que seus concorrentes, reduzir em 87% as
chances de perder bons profissionais e até mesmo
apresentar performance 122% superior no seu
segmento? A resposta está em fornecer uma
experiência única e diferenciada para os seus
profissionais. Os grandes líderes já sabem disso e têm
focado na preocupação genuína com seus times, por
isso estão obtendo resultados expressivos.
Organizações e líderes que não se atentarem a esses
aspectos e não mudarem as suas mentalidades estão
fadadas ao fracasso. Siga conosco nesta jornada e
desenvolva as competências necessárias para fazer
parte deste seleto grupo!

PERFIL DO ALUNO
Se você é um profissional que deseja se desenvolver e
assumir uma posição de liderança, ou é um líder que busca
o engajamento da sua equipe, baixa rotatividade e alto
desempenho, tem o perfil para este curso. De forma prática
e objetiva, o curso vai fornecer as ferramentas para que
estes objetivos sejam alcançados.

OBJETIVO DO CURSO
Ao final do curso você será capaz de:
(I) entender a importância em fornecer uma experiência
diferenciada e positiva para os seus liderados;
(II) implantar uma gestão estratégica voltada para a boa
experiência dos profissionais, independentemente do mercado
de atuação ou tamanho da organização;
(III) entender de forma objetiva as perdas e os ganhos
financeiros, sociais e culturais das empresas que não têm essa
preocupação com o Employee Experience e os impactos na
competitividade.

DIFERENCIAIS
• O curso “Employee Experience: O futuro da gestão
de pessoas” foi formatado para trazer resultados
práticos e objetivos aos participantes.
• Por meio de discussões baseadas em casos reais,
os conceitos vão sendo construídos e desenvolvidos
em aula
• Mais do que professor e alunos, a ideia é nos
tornarmos um time construindo soluções para
problemas reais do dia-a-dia.
• Como resultado dessa sinergia e colaboração, novos
horizontes se apresentam, como foi o caso da
Lucimara Lima, aluna do nosso curso: “um curso
que, à medida que se aprende mais, abre novas
caixas, despertam novos insights e ficamos mais
apaixonados!”
• E o que dizer da Rebeka Vilela: “Excelente,
encantador e incrível! Faria novamente, com certeza!
Obrigada professor e colegas por todo o
conhecimento compartilhado!”

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
16 horas

DIAS OFERTADOS
Sábados das 09h00 às 12h30

PRÉ-REQUISITO
Graduação

PROFESSORES
Prof. Ma. Ji Yoon Lee Sanches

INVESTIMENTO
Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 124,85 no cartão de
crédito ou numa única parcela de R$ 749,00 (à vista) no boleto.
Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 5 vezes de R$ 119,80 no
cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 599,00 (à vista) no boleto.

INSCRIÇÕES
Até 27 de fevereiro de 2021

Nós oferecemos
cursos executivos de
excelência que irão
trazer inovação e alta
performance para
profissionais do
mundo corporativo.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

