
OBJETIVOS
• Dotar os gestores de instrumentos para maior eficácia
   na relação com os colaboradores, superiores
   hierárquicos, pares e parceiros externos
• Reforçar uma linguagem e práticas comuns na gestão
   de pessoas
• Aperfeiçoar a comunicação, motivação e
   responsabilização dos colaboradores
• Aprimorar a utilização de técnicas de negociação

RESULTADOS
• Desenvolvimento, simplificação e fortalecimento
   de relacionamentos
• Aumento da motivação e do empenho da
   equipe
• Desenvolvimento de uma cultura de liderança
   alinhada em todo os níveis
• Criação de uma linguagem organizacional
   bem-sucedida
• Promoção do desenvolvimento pessoal
• Melhoria das habilidades de negociação
• Aumento da satisfação dos clientes
• Aumento da retenção de colaboradores
    

METODOLOGIA
Nossa metodologia permite que os participantes desenvolvam
o que eles já sabem e adicionem novos aprendizados através
de treinamento prático intenso, feedback personalizado e reflexão.
A eficácia do nosso método consiste no foco no "como"
(ferramentas) e não no "o quê" (conteúdo). Temos mais de 35
anos de experiência em diálogo de impacto orientado e no
fortalecimento de habilidades de relacionamento com todos
os públicos.
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Nosso programa Gestão Dinérgica de Pessoas prepara os gestores com um poderoso
conjunto de ferramentas de comunicação e habilidades de negociação para gerir com
sucesso suas equipes, superiores, pares, clientes e fornecedores.   



PROCESSO
A Gestão Dinérgica de Pessoas oferece uma abordagem consistente através da hierarquia organizacional.
São 5 módulos, com até 14 participantes por grupo.

Módulo 1 & Módulo 2
Gerenciando a equipe

Módulo 3
Gerenciando os superiores

Módulo 4
Gerenciando pares

Módulo 5
Gerenciando clientes e

fornecedores

www.dynargie.com.br

  

  

  

CONTEÚDO DO PROGRAMA
O Gestor e a Equipe:

O Gestor e o Superior hierárquico:

O Gestor e os Pares:

O Gestor e os Parceiros Externos:

 

• Os papéis do Gestor e a importância de estabelecer o equilíbrio entre
   diretividade e participação
• Aperfeiçoar a comunicação e a condução de reuniões com os
   colaboradores, aumentando a qualidade da resposta e a
   responsabilização
• Entender as diferentes formas de motivação dos colaboradores e a
   prática do controle de resultados
• Instrumentos para um feedback eficaz no dia a dia e em
   todas as situações

• Adotar uma atitude positiva face aos novos desafios e mudanças
• Sensibilizar para a importância da definição clara de objetivos e da
   preparação para o sucesso
• Aperfeiçoar as competências de afirmação positiva do seu ponto de vista
• Treinar diferentes situações práticas de comunicação com o superior

• Facilitar a comunicação entre todos (linguagem comum), a organização do
   trabalho em conjunto (instrumentos comuns) e o funcionamento em equipe
• Desenvolver a utilização eficaz de reuniões como instrumento de trabalho
   para a tomada de decisão, para a discussão e para a resolução de problemas
• Gerenciar as adversidades presentes no relacionamento em equipe

• A preparação de uma negociação
• Quando e como negociar
• Como identificar e dirimir conflitos
• A expressão oral e a gestão das adversidades

 

 

PORQUE ESCOLHER A DYNARGIE

SOBRE
Fundada na Suíça em 1982, a Dynargie é uma consultoria internacional de treinamento e desenvolvimento,
com uma gestão dinâmica dedicada a influenciar e gerenciar mudanças positivas em pessoas e organizações.
Operamos em diversas culturas com método exclusivo que apoia programas ministrados por uma equipe
multidisciplinar, ajudando a transformar desafios em resultados e tornar pessoas e empresas mais produtivos.

 Qualidade: nossos programas são consistentemente bem avaliados pelos participantes e clientes

 Experiência: nossos consultores certificados têm mais de 15 anos de experiência profissional

 Longevidade: 75% dos nossos consultores ficam conosco por 5 anos ou mais

 Visão internacional: a Dynargie está presente em 13 países e em 3 continentes


