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O participante terá aproximadamente 20 
horas de treinamentos, com conteúdos de 

altíssimo nível e 100% prático.

Assim, cada profissional passará por uma avaliação de 
performance, a fim de diagnosticar quais são as competências 
que o limitam para gerir seu negócio, ou, crescer na carreira. 
Perfil comportamental, talentos, habilidades e competências, 
bem como, medir seu índice de stress, desmotivação, 
frustração e desempenho, são dados que estarão disponíveis a 
cada participante.

TRÍADE DA LIDERANÇA

Desenvolverá habilidades para identificar o perfil de uma 
pessoa e assim, saber lidar em momentos de conflitos, 
além de aprender a potencializar cada profissional do seu 
time, como um sujeito único. 

Dra. Érica Belon



Trataremos de liderança e gestão 
de negócios a partir das 
habilidades que o mercado busca, 
seja do profissional, seja do 
empresário. 

Com conhecimentos das neurociências, os participantes terão acesso a 
informações que auxiliarão nos relacionamentos interpessoais, no 
engajamento do time, na aplicabilidade do feedback.

TRÍADE DA LIDERANÇA



Trataremos de liderança e gestão de negócios a partir das habilidades que o 
mercado busca, seja do profissional, seja do empresário. 

TRÍADE DA LIDERANÇA

O treinamento é 100% prático, 
fazendo uso de ferramentas de 
design thinking, mapas e canvas, o 
participante aprenderá os caminhos 
para uma contratação eficaz, 
realizar uma demissão sem 
prejuízos, gerenciar feedback e 
feedforward, bem como, aprender a 
definir a especificidade 
comportamental do colaborador, 
em cada departamento



Além disso, os participantes 
aprenderão como construir 
autoridade e credibilidade nas 
redes sociais, seja como 
empresário usando a favor do 
negócio, ou profissional de 
carreira usando na sua área de 
atuação.



TRÍADE DA LIDERANÇA

• 20 horas de treinamento 100% prático

• Mapas, Canvas e ferramentas de design thinking em 
PDF

• Relatório de Avaliação de Performance com 
aproximadamente 40 páginas

O QUE ESTÁ INCLUSO:



Imersão de 2 dias para 
você se tornar um líder 
extraordinário que sabe 
dar feedback e engajar o 

time.

TRÍADE DA LIDERANÇA

AULA ONLINE

PELO ZOOM



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA CURSO
“A TRÍADE DA LIDERANÇA”

DIA 12/03/2022 (SÁBADO)

• PERÍODO DA MANHÃ

• Avaliação de Performance
• Avaliação de performance, mapear o Perfil 

Comportamental tem como objetivo 
diagnosticar quais são as competências e 
habilidades e também os pontos em 
desenvolvimento, para que você consiga 
focar nos pontos fortes e trabalhar os 
pontos fracos para atingir todos os seus 
objetivos.

• Temperamento 

• PERÍODO DA TARDE

• Habilidades que o mercado busca
Para ser um bom líder você precisa desenvolver 
habilidades que o mercado busca e esperam de você, e 
nessa palestra você terá acesso a um conteúdo 100% 
prático para entender e desenvolver essas habilidades 
em você.

• Liderança e gestão de negócios
Com conhecimentos da neurociência, os participantes terão 
acesso a informações e habilidades que auxiliarão nos 
relacionamentos interpessoais, na gestão da equipe e 
liderança.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA CURSO 
“A TRÍADE DA LIDERANÇA”

DIA 13/03/2022 (DOMINGO)

• PERÍODO DA MANHÃ

Engajando o time 
• Feedback

• Feedforward 

Gestão de conflitos
• Você irá aprender sobre as feridas emocionais 

geradoras de conflitos, qual é o papel do 
cérebro e seu papel nos conflitos (as mentes 
consciente, subconsciente e inconsciente)

• PERÍODO DA TARDE
• Contratação
• Especificidade comportamental
• Demissão
• Gerenciando os conflitos

Marketing Digital
• A importância de estar na rede

• a marca pessoal e empresarial
• Instagram
• Stories
• Matriz de conteúdo


