
OBJETIVOS
• Dar continuidade à metodologia e ao
   aperfeiçoamento adquiridos no programa Gestão
   Dinérgica de Pessoas. 
• Conscientizar os participantes do seu estilo de
   liderança dominante e das suas implicações na
   gestão dos seus colaboradores
• Conhecer o grau de Motivência®
   (motivação e competência) de cada colaborador
   na realização das suas atividades

RESULTADOS
  • Contribuir para a criação de uma cultura

   de liderança empresarial comum
• Tornar os participantes conscientes de seu
   próprio estilo de liderança e seus impactos
   ao gerir os colaboradores, individualmente
   ou em grupo
• Ajudar os participantes a compreenderem
   a necessidade de se adaptar no gerenciamento
   de seus estilos de liderança em relação aos seus
   colaboradores e suas necessidades 

  

  

METODOLOGIA
Os participantes, assim como cinco de seus avaliadores
(superior, colaboradores e pares), respondem a um questionário
antes do programa. O feedback personalizado com o resultado
do questionário, juntamente com a autorreflexão e a análise de
estudos de caso, ajudará os participantes a:

• Entender o significado de liderança personalizada
• Compreender melhor seus estilos de liderança dominantes
• Praticar diferentes estilos de liderança e sentir seus impactos
• Elaborar um plano de ação adaptado à sua situação individual

 

OS PARTICIPANTES ESTARÃO APTOS A:

Compreender
estilos de
liderança 

Preparar um
plano de ação 

Personalizar 
seus estilos 

 

Se adaptar
às situações 

 
LÍDER

Aperfeiçoe seu próprio
estilo de liderança

 

Liderança
Personalizada

 

Nosso programa Liderança Personalizada Dinérgica coloca os participantes em
situações profissionais reais, dando-lhes a oportunidade de analisar e aperfeiçoar
seu próprio Estilo de Liderança com base em um feedback personalizado.



PROCESSO
O programa Liderança Personalizada tem 4 módulos, divididos em 2 dias para turmas com até 14 participantes.

* Antes do programa, os par t ic ipantes são convidados a responder  um quest ionár io:  "autoaval iação".  Além disso,  c inco aval iadores
(super ior ,  co laboradores,  pares)  serão convidados a responder  um quest ionár io sobre o part ic ipante.Com as respostas consol idadas
ident i f i camos o per f i l  de l iderança predominante de cada part ic ipante.

www.dynargie.com.br

  

  

  

O Significado de Liderança
•  Liderança e gestão

 

Os Estilos de Liderança
Quais são e como usá-los
adequadamente?

 

 

Feedback Personalizado*
•  

 
Identificação do estilo de
liderança dominante e
adequação de estilos 

 
 

Apresentação e análise individual
dos resultados obtidos 

Liderando uma equipe
•  

 

Os diferentes estilos de liderança:
quando e como usá-los em
situações de grupo 

Módulo 1   
Liderança personalizada

Módulo 2 
Os Estilos de Liderança

Módulo 3  
Feedback Personalizado

Módulo 4 
Liderando uma equipe

CONTEÚDO DO PROGRAMA

•  As variáveis que influenciam
    a liderança

•  

•  

Como determinar o grau de
Motivência® de um colaborador
para uma tarefa específica

•  

Como melhorar o uso dos estilos
de liderança

•  

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

Feedback sobre condução e
motivação da equipe  

•  

Elaboração de um plano de ação
adaptado à situação e aos
interlocutores

•  


