LIDERANÇA ESTRATÉGICA

LIDERANÇA ESTRATÉGICA
O Líder precisa Ouvir o que não é dito,
Olhar o que não é visto e Sentir o que
não é sentido”
Edson Xavier
Desenvolver e aprimorar a habilidade
de liderança não deve ser uma busca
restrita dos gestores, e todos os
profissionais que almejam mais
resultados e crescimento em sua
carreira devem se preocupar com esta
capacitação.
O líder gerencial é aquele que tem as habilidades necessárias para motivar, conduzir,
desenvolver, aprimorar e capacitar cada colaborador dentro de suas expectativas e
competências. Ao mesmo tempo, ele gerencia os processos de trabalho, delegando as
tarefas e responsabilidades dos projetos, administrando as ações e apresentando os
resultados esperados tanto para a organização, quanto pelos membros de sua equipe

DATA, HORÁRIO E LOCAL
Datas: 14 de Maio de 2022
Horário: 08:30 as 17:30
Local: Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE
Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center

OBJETIVO DO CURSO


Capacitar os gestores com ferramentas de gestão com foco em mapeamento e
soluções de problemas/oportunidades.

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL
Gerentes , coordenadores, supervisores das diversas áreas, administradores, profissionais da
área de RH , empresários ou profissionais interessados no assunto.

CARGA HORÁRIA
08 Horas Aula

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Papel do Líder
- Como Delegar
- Comunicação
- Método de Reunião
- Trabalho em Equipe
- Ações disfuncionais
- Neurociência do Líder
- Feedback do Líder

FACILITADOR
Edson Xavier
Especialista em Gestão, Consultor empresarial; O Palestrante de grande
atuação em Pernambuco, com mais de 10.800 treinados, contratado por
grandes empresas. Gestor de logística de uma grande multinacional, tais com
Grupo Cornélio Brennand, Coca Cola e Ambev com mais de 600 liderados.
Especialista em Gestão de Pessoas, Liderança & Motivação. MBA em Logística
Empresarial. Certificado em metodologia de projetos, Identificação e análise de problema.
Publicou diversos artigos sobre liderança, comunicação, empregabilidade em jornais de grande
circulação em PE. Formação em Liderança estratégica, certificado por Harvard Business.
Mestrando em Direção Estratégica de Marketing.

INVESTIMENTO
Inclui: Material Didático enviado por email após o curso e Certificado.
R$ 150,00 até o dia 31 de Março
R$ 180,00 até o dia 20 de Abril
R$ 220,00 até o dia 14 de Maio

RESERVAS E INSCRIÇÕES
Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga.
Efetuar o pagamento através de:


Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 123746-0
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 (PIX) Boleto ou cartão
ou solicitado pelo e-mail mpetc@mpetc.com .

CONTATO




(81) 3423.2729
(81) 99466-2386
(81) 99466-6338

IMPORTANTE










A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira.
O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela
organização.
Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição.
Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido.
Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará
o custo completo do evento.
O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema
de pagamento.
Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro
evento de igual valor, a seu critério
A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não
dará direito à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição.

O Grupo MPE
A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.
Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.
Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o
funcionamento das grandes empresas.
Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros.

Por que escolher MPE?

Referência no mercado de PE;
Mais de 10 anos qualificando pessoas;
Mais de 50 mil alunos já foram treinados pela MPE;
Mais de 1000 empresas investiram em seus colaboradores conosco;
Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado;
Divulgamos vagas de emprego;
Geramos Network durante e pós curso;
Todos os cursos têm, material de apoio e certificado;
Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY

