LIDERANÇA ESTRATÉGICA:
CONSTRUINDO TIMES DE
ALTO DESEMPENHO

SOBRE O CURSO
O que preciso fazer para ser um bom líder?
Por que muitos times apresentam resultados
extraordinários enquanto outros são esforçados, mas,
no máximo, apresentam resultados medianos?
Estas são questões que precisam ser respondidas por
todo profissional que já lidera um time ou por aqueles
que pretendem assumir este papel.
Pensando nisso, desenvolvemos o curso “Liderança
estratégica: Construindo times de alto desempenho”.
Construiremos juntos quatro pilares que servirão de base
para uma liderança de alto impacto: pilar do
autoconhecimento, pilar da inteligência emocional, pilar da
análise crítica e o pilar do desenvolvimento constante do seu
time.
Venha conosco e desenvolva seu time de forma a conseguir
resultados extraordinários, mas sempre de forma ética,
harmoniosa, saudável e constante.

PERFIL DO ALUNO
Se você é um líder que busca o alto desempenho do
seu time ou um profissional que deseja se desenvolver
e assumir uma posição de liderança, sempre de
maneira ética, harmoniosa e saudável, 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 deste curso você será capaz de:
•

Tomar melhores decisões, respeitando e entendendo os
diferentes tipos psicológicos e alinhando os valores e propósito
de cada integrante do time aos da organização;

•

Entender como o seu papel influencia e impacta o desempenho
de sua equipe;

•

Como desenvolver a gestão 1:1;

•

Analisar o ambiente de negócios a fim de direcionar de maneira
assertiva o seu time; e

•

Extrair o máximo de resultado de sua equipe de forma ética,
harmoniosa e saudável.

DIFERENCIAIS
•

O curso “Liderança Estratégica: construindo times de alto
desempenho” foi formatado para trazer resultados práticos
e objetivos aos participantes.

•

A metodologia dos quatro pilares é única e exclusiva. Por
meio dela, é possível alcançar os resultados desejados de
forma sistêmica e organizada.

•

O curso “online ao vivo” possibilita uma interação real e
profunda com os professores e também com os demais
alunos, gerando assim, um ambiente de cooperação,
compartilhamento e construção conjunta dos conceitos,
sem os entraves da distância e do deslocamento que são
inerentes aos cursos presenciais.

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
16 horas

DIAS OFERTADOS
Segunda e Quarta-feira das 19h00 às 22h30

PRÉ-REQUISITO
Graduação

PROFESSORES
Ji Yoon Lee Sanches

Luciano Eduardo 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 02/08/2021

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

