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Programa de monitoria para potencializar o desempenho
de líderes: Como a liderança pode impactar
positivamente o negócio?
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INVISTA NA
LIDERANÇA

@consultorialogos

EIXOS
A) Pessoal: Diagnóstico de competências de liderança. Liderança no
novo cenário mundial: propósito e motivação. Gestão do tempo.
B) Interpessoal: Comunicação interpessoal e mediação de conflitos.
C) Organizacional: Impacto da cultura empresarial no
comportamento e nos resultados. Estratégia: análise de cenários
para à tomada de decisão. Definição de metas. Da estratégia
para a ação: monitoramento e avaliação de resultados.
Previsão de 10 horas de atendimento para o líder, distribuídas em 2 meses. Valor bruto do
serviço: R$ 5.500,00. Desconto de 15% sobre o valor líquido. Ação realizada presencial e a
distância.
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Gestão para resultados

A) Planejamento estratégico: Diagnóstico do status da empresa.
Estudo para saber os pontos fortes e fracos da empresa, bem como
oportunidades e ameaças do mercado. Elaboração de plano de
ação com objetivos, metas e indicadores.
B) Análise de dados: Diagnóstico da demanda. Desenvolvimento de
extração das bases de dados. Estudos analíticos. Elaboração de
Dashboard. Preparação de relatório, apresentação, tabelas e
gráficos para gestão.
A)Valor sob consulta. Será necessário fazer um diagnóstico para dimensionar o trabalho.
(Desconto de 5% sobre o valor líquido)
B)Estão inclusos no pacote: Diagnóstico do status da empresa; 1 workshop de
planejamento de até 8h com base no resultado do diagnóstico, acompanhamento por dois
meses da elaboração e aplicação do plano de ação e indicadores, com até 4 horas de
mentoria mensal a distância. Valor de mercado R$ 22.000,00 pelo pacote. (Desconto de
10% sobre o valor líquido - não estão inclusas as despesas com local, lanche, equipamentos e
material)
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Workshop de inovação

A) Workshop de inovação: Criação de novos cenários para expansão
dos negócios.
Realização de 1 workshop de 8 horas, com até 20 pessoas. Metodologia exclusiva e
criatividade, baseada em técnicas e ferramentas colaborativas como design thinking e
gamificação. Produção de relatório com o resultado do workshop. Valor de mercado
R$ 12.000,00 (Desconto de 10% sobre o valor líquido - não estão inclusas as despesas com
local, lanche, equipamentos e material)

