
CURSO  

COMO LIDERAR SEUS FUNCIONÁRIOS NA EMPRESA 

HABILIDADES DE GERENCIAMENTO 
Público Alvo: Diretores – Gerentes – Supervisores – Encarregados e Chefes, Outros. 

INTRODUÇÃO: Existem muitos chefes, mas ainda poucos líderes assertivos, que saibam na 

prática como incentivar pessoas a irem além das expectativas, superando os obstáculos 

diários, buscando o auto desenvolvimento pessoal e visando o aprimoramento profissional. 

TÓPICOS ABORDADOS:  

� A diferença entre ser um chefe e um líder comprometido com os resultados 

efetivos no dia a dia; 

� Estilos de liderança: Você sabe identificar o seu? 

� Aprendendo a negociar conflitos que surgem no dia a dia através do ganha – ganha; 

� Os quatro princípios eficazes de comunicação que todo líder precisa dominar; 

� Como definir objetivos, metas, fluxograma de trabalho e cronograma visando a 

produtividade; 

� O modelo de líder como formador de equipes multidisciplinares e facilitador das 

ações eficazes; 

� O que todo líder precisa conhecer: Planejamento estratégico, delegações de 

atribuições e controladoria de resultados; 

� As cinco ferramentas práticas que habilitam o líder a gerenciar o capital humano 

nos dias atuais; 

� Como evitar assédio moral no ambiente de trabalho; 

CONSULTOR/ORIENTADOR: Profº Luís Oliveira Rios, especializado em Desenvolvimento 

de RH nos Estados Unidos, executivo de RH em várias empresas, Consultor de empresas, 

Implantando projetos de Gestão do Capital humano, Profissional com mais de 35 anos de 

experiência em RH, Marketing e Vendas. 

DATA DO EVENTO: 18 e 19 DE ABRIL DE 2017. (SEGUNDA E TERÇA) 
HORÁRIO: 19:30 às 22:00. 

LOCAL: AUDITÓRIO DA ACI VGSUL – RUA SÃO JORGE, 90, CENTRO - VGSUL. 

INVESTIMENTO: R$ 150,00 PARA ASSOCIADO E R$ 200,00 PARA NÃO ASSOCIADO. 

INCLUSO: MATERIAL DIDÁTICO, CERTIFICADO, COFFEE BREAK. 

APOIO/INSCRIÇÕES: (19) 3641-9700 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP. 
REALIZAÇÃO/INSCRIÇÃO: PAONE PROMOÇÕES E EVENTOS 

CELULAR: (19) 99148-0092 / TELEFONE: (19) 3608-4481 

VAGAS LIMITADAS 


